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 زٔاتظ اندزٔض ػهٗ انٕٛتٕٛبفٓسض 
 

 البـاء العؾؿل -ان العققين د. سؾقؿ ( 1مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/dVZ9E3LfWH8  

 البـاء العؾؿل -د. سؾقؿان العققين  ( 2مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/TdPXvErym3M  

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 3مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/jeSB7AA7Eig  

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 4مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/MQLZ4ZKPVCA  

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 5مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/V_wMRFNc6yU  

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 6مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/pe3PBYXyACU  

 لالبـاء العؾؿ -( د. سؾقؿان العققين 7مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/1W3uulfyyQA 

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 8مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/L0QUzcYWZ4c 

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 9مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/dVGaAfV_OEI 
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 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 11مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/Vtiiid7r1_E 

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 11مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/5z_qarPybig 

 البـاء العؾؿل  -أ.د سؾقؿان العققين  (12)مؾحة اإلطراب  

https://youtu.be/qf6RHBgsTWY 

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 13) مؾحة اإلطراب  

https://youtu.be/dO0geXJm4Qo 

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 14)-مؾحة اإلطراب 

https://youtu.be/dO0geXJm4Qo 

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 15)-مؾحة اإلطراب 

https://youtu.be/jWuQKUeYT9g 

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 16مؾحة اإلطراب  )

https://youtu.be/TewmjN2AM1Y 

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 17)  -حة اإلطراب مؾ

https://youtu.be/3KeJjqh5cn4 

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 18مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/oCUQxhfx_dg 

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 19)  -مؾحة اإلطراب 

https://youtu.be/EbqOAgkm3y8 

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 21)  -راب مؾحة اإلط

https://youtu.be/alVDFcIwbuE 

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 21) -مؾحة اإلطراب 

https://youtu.be/Wfybe_mHySo 
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 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 22مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/bcHg7CIgKLU 

 البـاء العؾؿل -د. سؾقؿان العققين  - (23مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/zl_bgU7cHXw 

 البـاء العؾؿل -سؾقؿان العققين د.  -( 24مؾحة اإلطراب  )

https://youtu.be/NBdw_85Cy0k 

 البـاء العؾؿل -سؾقؿان العققين د.  -( 25مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/U90qZLpEcxE 

 البـاء العؾؿل -ؾقؿان العققين سد.  -( 26)مؾحة اإلطراب

https://youtu.be/QIrPv8j-IIU 

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 27) مؾحة اإلطراب

https://youtu.be/9_sUbJ_DjxA 

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 28مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/ftmS3KXqvE8  

 البـاء العؾؿل - ( د. سؾقؿان العققين29مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/pmHRwzAO810 

 البـاء العؾؿل -( د. سؾقؿان العققين 31مؾحة اإلطراب  )

https://youtu.be/baFuyEoPEpQ 

 البـاء العؾؿل -العققين ( د. سؾقؿان 31مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/baFuyEoPEpQ 

 لعؾؿلالبـاء ا -العققين ( د. سؾقؿان 32مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/uC-JloUf6Dw 

 البـاء العؾؿل -العققين ( د. سؾقؿان 33مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/ftixzGIsefs 
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 البـاء العؾؿل -العققين ( د. سؾقؿان 34مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/NXzQN_Gk4FU 

 البـاء العؾؿل -العققين ( د. سؾقؿان 35مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/Nz2bBUxvSoo 

  البـاء العؾؿل -العققين ( د. سؾقؿان 36مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/Io9-V5EyJuY 

 البـاء العؾؿل -العققين ( د. سؾقؿان 37مؾحة اإلطراب )

https://youtu.be/fiZdnD5amu8 
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 تسمجح يٕجصج نفضٛهح انشٛخ األظتاذ 
 د انؼصٚص انؼَٕٛٙظهًٛاٌ تٍ ػث اندكتٕز

 

بسؿ اهلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل كبقـا محؿٍد وطؾك آلف وصحبف ومـ 

 بعد: أما وآه.

سؾقؿان بـ طبد العزيز لػضقؾة الشقخ إستاذ الدكتقر/  ففذه ترجؿة مقجزة     

إستاذ يف قسؿ الـحق والصرف بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة  العققين

 ياض.يف الر

لف جفقٌد مباركٌة صقبٌة كافعٌة يف التدريس، والتللقػ  -ف اهللحػظ -وفضقؾتف     

 والتحؼقؼ.

  :-حػظف اهلل -فؿـ مملػاتف     

 .متـ الـحق الصغقر وفتحف وشرحف -1

  .متـ الصرف الصغقر وفتحف وشرحف -2

 .طراب وفتحف وشرحفمتـ الؿقصل يف اإل -3

  :ومـ تحؼقؼاتف

 .بـ مالؽ يف الـحقاألػقة  تحؼقؼ-1

  .ب إلك لػظ الؾباب ٕحؿد الغـقؿلتحؼقؼ جزٍء مـ كتاب إرشاد الطال-2

 تحؼقؼ مـظقمة الزمزمل يف طؾقم الؼرآن.-3
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 :ولف مـ الشروح الصقتقة والؿرئقة

 شرح أجرومقة  -1

 شرح الـحق الصغقر  -2

 شرح الصرف الصغقر  -3

 شرح مـظقمة الشرباوي -4

 طراب شرح ققاطد اإل -5

 شرح الؿقصل يف اإلطراب  -6

 شرح مؾحة اإلطراب ) وهق كتابـا هذا ( -7

 شرح الؿؼدمة إزهرية  -8

 شرح قطر الـدى  -9

 شرح ألػقة ابـ مالؽ  -11

 إطراب سقرة اإلكسان  -11

 محاضرة اإلطراب أركاكف ومصطؾحاتف وبعض ضقابطف  -12

 وغقرها الؽثقر كػع اهلل بعؾؿف .

 :مشايخ وطؾؿاء أجالء، فعؾك رأسفؿ طؾك -حػظف اهلل -وقد درس فضقؾتف

 . -رحؿف اهلل تعالك -طبد العزيز بـ بازسؿاحة الشقخ -1

 . -رحؿف اهلل تعالك -محؿد بـ صالح العثقؿقـالشقخ العالمة الػؼقف -2

  . -رحؿف اهلل تعالك -طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ بـ جبريـالشقخ العالمة -3

 .صالح بـ فقزانالشقخ -4

 رحؿ اهلل إمقات، وحػظ اهلل إحقاء.

 ة:ومـ مشايخف يف الؾغة العربق

 .محؿد الؿػدىالدكتقر الـحقي/ -1

 .كاصر الطريػالدكتقر/ -2

 .حسـ الحػظلوكذلؽ سقادة إستاذ الدكتقر/ -3

 .طبد اهلل سالؿ الدوسريوكذلؽ إستاذ الدكتقر/ -4
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 يقديح داز اتٍ ظالو
 

 

 وسؾؿ ثؿ أما بعد: صؾك اهلل طؾقف -الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل

إن آهتؿام بالؾغة العربقة وتعؾَُّؿفا وتعؾقَؿفا وكشرها مـ أولك الخطقات يف    

هنضة إمة اإلسالمقة: ذلؽ ٕن الؾغة العربقة هل مػتاح العؾقم اإلسالمقة كؾفا، هبا 

والسقرة العطرة وكتب الػؼف  ،وإحاديث الـبقية الشريػة ،كػفؿ الؼرآن الؽريؿ

 والتاريخ اإلسالمل وكؾ تراث إمة وحضارهتا. ،والتػسقر

ويعد الؿحافظة طؾك الؾغة العربقة وتعؾؿفا  مـ الديـ، وهل خصقصة طظقؿة 

 لفذه إمة:

، "تعؾَّؿقا العربقَة: فنكَّفا مـ ديـِؽؿ": -رضل اهلل طـف -قال طؿر بـ الخطاب

يـ، ومعرفتفا فرٌض فننَّ كػَس الؾغة العربقة مـ "وقال شقُخ اإلسالم ابـ تقؿقة:  الدِّ

واجب: فنن ففؿ الؽتاب والسـة فرض، وٓ يػفؿ إٓ بػفِؿ الؾغة العربقة، وما ٓ يتؿُّ 

 ."القاجب إٓ بف ففق واجب

وٓ شؽَّ أنَّ طؾؿ الؾغة مـ الديـ: ٕكف مـ فروِض "׃ ويؼقل السققصل  

 ."الؽػايات، وبف ُتعرُف معاين ألػاظ الؼرآن والسـة

ـُ     : "الصاحبل يف فؼِف الؾغة وســ العرب يف كالمفا"فارس يف وقال اب

فؾذلؽ قؾـا: إّن طؾؿ الؾغة كالقاجب َطَؾك أهؾ العؾؿ، لئال يحقدوا فِل تللقػفؿ، َأْو "
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ُفتقاهؿ طـ َســ آستقاء، وكذلؽ الحاجة إَِلك طؾؿ العربقة فنن اإلطراب هق 

ـَ الؿعاين: أٓ ترى أن الؼائؾ إذا قال ـَ  "ما أحسـ زيد": الػارق َبْق َلْؿ يػّرق َبْق

َّٓ باإلطراب: وكذلؽ إَِذا قال:  ،  "ضرب أخقك أخاكا"التعجب وآستػفام والذّم إِ

 ."َوَما أْشَبف َذلَِؽ مـ الؽالم الؿْشَتبف

 وتعُد الؾغة العربقة مصدَر طزٍّ لألمة:  

ؽريؿ والسـة فال بد مـ الـظِر إلك الؾغة العربقة طؾك أهنا لغُة الؼرآن ال    

الؿطفرة، ولغُة التشريع اإلسالمل: بحقث يؽقن آطتزاُز هبا اطتزاًزا باإلسالم، 

وتراثف الحضاري العظقؿ، ففل طـصٌر أساسل مـ مؼقماِت إمة اإلسالمقة 

والشخصقة اإلسالمقة، والـظر إلقفا طؾك أهنا وطاء لؾؿعرفِة والثؼافة بؽؾِّ جقاكبفا، 

َة التل هتؿؾ لغَتفا أمٌة تحتؼر وٓ تؽقن مجرَد مادٍة م ستؼؾة بذاهتا لؾدراسة: ٕنَّ إمَّ

 كػَسفا، وتػرُض طؾك كػِسفا التبعقة الثؼافقة.

ما ُذلَّت لغُة شعٍب "مبقـًا هذا:  -رحؿف اهلل -يؼقل مصطػك صادق الرافعل    

، وٓ اكحطَّت إٓ كان أمُره يف َذهاٍب وإدباٍر، ومـ هذا يػرُض إ َّٓ ُذلَّ  إ
ُّ

جـبل

ِة الؿستعَؿرة، ويركبفؿ هبا، وُيشعرهؿ طظؿَتف فقفا،  الؿستعؿر لغَتف فرًضا طؾك إمَّ

ا إول:  ويستؾِحُؼفؿ مـ كاحقتِفا، فقحؽؿ طؾقفؿ أحؽاًما ثالثًة يف طؿٍؾ واحٍد: أمَّ

ا الثاين: فالحؽُؿ طؾك ماضقفؿ بالؼتِؾ محًقا  فَحْبس لغتفؿ يف لغتف سجـًا ممبًَّدا، وأمَّ

ا الثالث: فتؼققد مستؼبؾفؿ يف إغالِل التل يصـعفا، فلمُرهؿ مـ بعدها وك سقاًكا، وأمَّ

 ."ٕمره َتَبعٌ 

وطؾك هذا: يـبغل لؿـ يعرُف العربقَة أٓ يتؽؾَّؿ بغقِرها، وكره الشافعل ذلؽ،     

 ويـبغل لؿـ دخؾ اإلسالَم مـ إطاجِؿ أن يتعؾََّؿ العربقة.

ن يعرَف أهؿقَة هذه الؾغة ومؽاكتفا، وأكف ٓ غـك لذلؽ يجب طؾك الؿسؾؿ أ    

لـا طـفا، كؿا يجُب أن يعتزَّ هبا ٓ بغقرها مـ الؾغات كؿا هق الحاصؾ طـد بعِض 

الـَّاِس مع إسػ، وطؾقـا أن كعؾَؿ أنَّ الؾغَة بحٌر ٓ تؽػل السباحة فقف، بؾ أن 



 e 

g h 
f  03 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 
 

التل تصـعف وتؾبسف  كغقَص يف مؽـقكِف، وكستخرج مـف الؿعاين الجؿقؾة والبديعة

 لباًسا جذاًبا.

وإن مـ كعؿ اهلل طؾك إمة اإلسالمقة أن حػظ لفا هذا الديـ برجالف 

الؿخؾصقـ، وطؾؿائف العامؾقـ الذيـ كاكقا أطالًما يفتدى هبؿ، وأئؿًة يؼتدى هبؿ، 

لفذا كان طؾك إمة أن تعرف حؼفؿ وتؼقم بؿا يجب لفؿ،  وذلؽ بالدطاء لفؿ،  

بقـ شباب إمة حتك يستػقَد مـف العام والخاص، وإن طؾؿ الـحق مـ وكشر طؾؿفؿ 

أشرف طؾقم العربقة طؾك آصالق فؼد قال ابـ إكباري: إن إئؿة مـ السؾػ 

والخؾػ أجؿعقا قاصبًة طؾك أكف شرٌط يف رتبة آجتفاد، وأن الؿجتفد لق جؿع كؾ 

ف بف الؿعاين التل ٓ سبقؾ العؾقم لؿ يبؾغ رتبة آجتفاد حتك يتعؾؿ الـحق فقعر

،  ولؼد اهتؿ العؾؿاء "لؿعرفتفا بغقره فرتبة آجتفاد متققػة طؾقف ٓ تتؿ إٓ بف ...

بالؿختصرات الـحقية تللقًػا وشرًحا وتدريًسا، ولعؾ مـ أقدم  هذه الؿختصرات 

مـظقمة العالمة "التل مازالت  تحظك باهتؿام العؾؿاء وصؾبة العؾؿ حتك أن:  

مؾحة "يب أبل محؿد الؼاسؿ بـ طؾل الحريري البصري، والؿسؿاة: إد

بقًتا، وقد تـاولفا كثقر مـ العؾؿاء بالشرح  371، والؿشتؿؾة طؾك "اإلطراب

والدرس والتػسقر ومـفؿ فضقؾة الشقخ الدكتقر / سؾقؿان بـ طبد العزيز العققين 

،  (1)وتؿ تػريغفافؼد قام بشرحفا لطؾبة العؾؿ ، وكاكت طبارة طـ دروس صقتقة 

، طظقؿ الشرف يف دار ابـ سالم لؾبحث العؾؿل وتحؼقؼ الرتاث ولؼد كان لؿؽتب 

التدققؼ  والؿراجعة الؾغقية، فؼد قؿـا بتصحقح إخطاء الـحقية واإلمالئقة التل 

                                           
 مققع إكاديؿقة اإلسالمقة قام بنطداها الؿػرغة، ةتقهذا رابط الؿادة الصق (1)

 
https://benaa.islamacademy.net/p_files.php?id=24 

https://benaa.islamacademy.net/p_files.php?id=29 

p?id=37https://benaa.islamacademy.net/p_files.ph 
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وقعت مـ مػرغ الصقت، كؿا قؿـا بالتػؼقر والرتققؿ لؾؽتاب،  وضبط الؽؾؿات 

طؼفا ولؼد سررُت كثقًرا طـدما اصؾعُت طؾك هذا الؽتاب التل يشتبف طؾك الؼارئ ك

الطقب، واستػدُت مـف كثقًرا، فؼد تؿقز شرح الشقخ الدكتقر / سؾقؿان بـ طبد 

العزيز العققين، بإسؾقب السفؾ القاضح، ففق يؿتاز طـ سابؼقف بؿقاكبتف لغة 

فؼد جاء  العصر ومصطؾحات العؾؿ، ومـاسبتف لؾؿبتدئقـ مـ صؾبة العؾؿ وغقرهؿ،

الشرح واضح العبارة سفؾ إلػاظ بعقد طـ التعؼقد والتؽؾػ،  ومؿا يزيد مـ 

أهؿقة هذا الشرح أكف تـاول معظؿ أبقاب طؾؿ الـحق حتك أكف استدرك بعض 

إتؿامًا لؾػائدة ألحؼـا بالؽتاب شرح و إبقاب التل فاتت طؾك الـاضؿ كػسف،

لحسـ أدب الشقخ مع صالبف وطػة وكان  .الخاتؿة مـ شرح الػاكفل طؾك الؿؾحة

لساكف، أثره القاضح يف إقبال صؾبة العؾؿ طؾك الدرس، واستقعابف لؾشرح وأكا أدطق 

صالب العؾؿ ومريدي العربقة، وكؾ صاحب غقرة طؾك هقيتف العربقة أن يحرص 

طؾك اقتـاء هذا الؽتاب الطقب، وأسلل اهلَل العظقؿ أن يـػع بف وأن يجزل لصاحبف 

كؾ أن يـػع بف مملػف وسللف سبحاكف أإجر وأن يرزقـا آخالص، كؿا  الؿثقبة و

ـا بف وإخقاكالؾفؿ  اواكػعـمـ يؼرأه، وكؾ مـ ساهؿ يف إخراج هذا العؿؾ لؾـقر، 

فقف، وأكت يا لـا  وباركمـا وتؼبؾف خالًصا لقجفؽ الؽريؿ واجعؾف طؿاًل الؿسؾؿقـ، 

ًٓ وآخرً  اهًرا وباصـًا، وصؾك اهلل طؾك كبقـا وض ارب أطؾؿ وأطؾك، والحؿد لؽ أو

  محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.

 كتبه

 للبخح العلنٕ ّحتكٔل الرتاخ

11211198546682 

 جؿفقرية مصر العربقة
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 ٍـتـًـان
 

ِحقؿ َوبِف كستعقـ ْحَؿـ الرَّ  بِسؿ اهلل الرَّ

 

اظِى
َّ
ح انُ

َ
ي

ّ
د
َ
ق
ُ
 ي

 أقوووووقُن ِموووووـ َبعوووووِد افتَِتووووواِح الؼوووووقنِ 

 

 بِحؿوووِد ذي الطَّوووْقِن الشوووديِد الَحوووقنِ  

 وَبعوووووووووووَدُه فلفَضوووووووووووُؾ الّسووووووووووو  ِ  

  

 طؾووووووووك الـّبووووووووّل َسووووووووّقِد إَكووووووووا ِ  

 وآلِووووووووووووِف إصَفوووووووووووواِر خقوووووووووووورِ آنِ  

 

 فوووووافَفؿ َك مووووول واسوووووَتِؿْع َمَؼوووووالل 

 َيوووووا َسوووووائِؾل طوووووـ الَؽووووو ِ  الُؿـوووووَتظِؿْ  

  

ا وَكقًطووووا وإلووووك َكووووْؿ َيـَؼِسووووؿْ    َحوووودن

 شوووووَد َموووووا أقوووووقُن اسوووووَؿع ُهوووووِديَ  الر   

 

 وافَفْؿوووووُف َففوووووَؿ َموووووـ لوووووُف َمعُؼوووووقُن  

 تاب انكالو ٔانكهًح 
 الَؽووووو ِ  موووووا أفووووواَد الُؿسوووووَتِؿعْ  د  َحووووو

 

 َسووووَعك َزيووووٌد وَطؿوووورٌو ُمتبووووع قَ كحوووو 

 وَكقُطووووووووُف الووووووووذي طؾقووووووووِف ُيبـَووووووووك 

 

 اسوووووٌؿ وفِعوووووٌؾ عوووووؿ حووووورُ  َمعـَوووووك 

 فآسوووووؿ موووووا يدخؾوووووف موووووـ وإلوووووك 

 

 ا بحتوووووك وطؾوووووكوً أو كوووووان مجووووورو 

 ف زيوووووووود وخقووووووووؾ و ووووووووـؿمثالوووووووو 

 

 وذا وتؾوووووؽ والوووووذي وموووووـ وكوووووؿ 

ـُ    والِػعوووووُؾ َموووووا َيووووودُخُؾ َقوووووْد والّسوووووق

 

ـُ    طؾقووووووووِف ِمثووووووووُؾ َبوووووووواَن أو َيبِووووووووق

 أو َلِحَؼْتووووووووُف توووووووواُ  َمووووووووـ ُيحووووووووّدُث  

 

 كؼوووووقلِفؿ يف َلوووووقَس لسوووووُ  َأكُػوووووُ   

 ُقووووْؾ  قَ أو كوووواَن أمووووًرا َذا اشووووتَِؼاٍ  كحوووو 

 

 ومثُؾووُف ادُخووْؾ واكَبِسووْط واشووَرْب وُكووْؾ  
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 والحووووورُ  موووووا لقسوووووْ  لوووووُف َطَ َموووووةْ 

 

َمووووةْ   ـْ َط َّ  َفِؼووووْس طؾووووك َقووووقلل َتُؽوووو

ووووووووووووا   مثاُلووووووووووووُف حّتووووووووووووك وٓ َوُعؿَّ

 

وووووا   وهوووووؾ وَبوووووؾ وَلوووووق وَلوووووؿ وَلؿَّ

ج ٔادلؼسفح 
َ
اب انُكس

َ
 ت

 ةْ َكؽِووووورَ  ٌب وآسوووووؿ ِووووورباِن فَضووووور

 

 ةْ وأَخوووووووُر الؿعرَِفوووووووُة الُؿشوووووووَتِفرَ 

 َفؽوووووووؾ موووووووا ُربَّ طؾقوووووووِف َتووووووودُخُؾ   

  

وووووووووٌر َيوووووووووا َرُجوووووووووُؾ فنكوووووووووُف مُ   ـَؽَّ

 كحوووووووُق ُ ووووووو ٍ  وكتووووووواٍب وَصَبوووووووْؼ   

  

 كؼووووووقلِِفؿ ُربَّ ُ وووووو ٍ  لوووووول َأَبووووووْؼ 

 وَمووووووا َطوووووودا ذلووووووَؽ َفْفووووووَق َمعرَِفووووووفْ   

  

 ٓ َيؿَتوووري فقوووِف الّصوووحقُح الَؿعرَِفوووفْ 

اُر وَزيوووووووووٌد وأَكوووووووووا    ِمَثالوووووووووُف الووووووووودَّ

  

 وَذا وتؾووووووَؽ والووووووذي وُذو الِغـَووووووك

 ن فَؿووووووـ ُيووووووورِدْ أوآلووووووُة التَّعريووووووِػ   

  

 َتعريووووَػ َكْبووووٍد ُمووووبَفٍؿ قووووان الَؽبِووووْد 

 وقووووووان قووووووقٌ  إّكفووووووا الوووووو ُ  فؼووووووطْ   

  

 ألووُػ الَقصووِؾ َمتووك ُتوودَرْج َسوووَؼطْ  إذْ 

 تاب إَٔاع انفؼم 
 َوإِن أردَت ِقسووووووووووَؿَة إفعووووووووووان 

 

 لِقـَجؾووووول طـوووووَؽ َصوووووَدا ا شوووووَؽان   

َـّ رابوووووُع    َفْفوووووَل َعووووو ٌث َموووووا لُفووووو

 

  موووواٍف وفِعووووُؾ إموووورِ والُؿضوووواِر ُ   

 فؽوووووؾ  َموووووا َيصوووووُؾُح فقوووووِف َأموووووِس  

 

 فنكووووووووُف موووووووواٍف بغقوووووووورِ َلووووووووْبسِ   

 وُحؽُؿووووووُف َفووووووتُح إخقوووووورِ مـووووووُف  

 

 َكؼوووووووقلِِفؿ َسووووووواَر وَبووووووواَن طـوووووووفُ   

 تاب فؼم األيس 
وووووُؽقنِ   وإموووووُر مبـووووولك طؾوووووك الس 

  

 ِمَثاُلوووووُف احوووووَذْر َصوووووْػَؼَة الَؿغُبوووووقنِ 

 وإْن َتوووووووووووووووو ُه َألِووووووووووووووووٌػ َوٓ ُ   

  

 َقُؼِؿ الُغوووووو  ُ َفاكِسووووووْر وُقووووووْؾ لِوووووو

ـْ َسوووعك وَموووـ َ وووَدا    وإْن َأَمووورَت َمووو

  

 فَلسوووووِؼِط الَحووووورَ  إخقوووووَر أَبوووووَدا

 تؼوووقُن يوووا زيوووُد ا وووُد يف يوووقِ  إَحوووْد   

  

َشووْد  قووَ  الرَّ  واسووَع إلووك الَخقووراِت ُلؼل
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ـْ َرَمووووك  وهؽووووذا َققُلووووَؽ يف ارِ  ِموووو

  

 َفاحوووُذ طؾوووك ذلوووَؽ فقؿوووا اْسوووُتبِفؿا

ـْ َخوووا    َ  َخوووِػ الِعَؼاَبووواوإموووُر ِمووو

  

ـْ أَجووووووواَد أِجوووووووِد الَجَقاَبوووووووا  وِمووووووو

ووووووووِ      وإن يُؽووووووووـ أمووووووووُرَ  لؾُؿمكَّ

  

 فُؼووووْؾ لَفووووا َخووووايف ِرَجوووواَن الَعَبووووِ  

ازِع  
َ
ض

ُ
ً

ْ
 تاب انفؼم ان

 َوإِن َوجوووووووودَت هؿووووووووَزًة َأو َتووووووووا َ 

 

 َأو ُكوووووووقَن َجؿوووووووٍع ُمْخبِووووووورٍ َأو َيوووووووا َ  

َن كووووووؾل فِعووووووؾِ    قوووووود ُألِحَؼووووووْ  أوَّ

 

 اِر  الُؿسوووووووووَتعؾلفنكوووووووووُف اْلُؿَضووووووووو 

 ولوووقَس فِووول إفعووواِن فِعوووٌؾ ُيعوووَرُب  

 

 ِسوووووووقاُه والّتؿثقوووووووُؾ فقوووووووِف َيضووووووورُِب  

 وإحوووووووُرُ  إرَبعوووووووُة الُؿَتاَبَعوووووووفْ  

 

قاٌت أحووووووووُرَ  اْلُؿَضوووووووواِرطفْ    ُمَسووووووووؿَّ

 وِسوووووؿُطَفا الَحووووواوي لَفوووووا َكَلْيوووووُ   

 

 فاسوووووَؿْع َوِ  الَؼوووووقَن َكَؿوووووا َوَطقوووووُ   

  

ازِػح
َ
ض

ُ
ً

ْ
 حسكح أحسف ان

ووووو َِ بووووواطلو فا ِموووووـ أصوووووِؾَفا الر   ؿ 

 

اِطل   مثووووُؾ ُيجقووووُج ِمووووـ أجوووواَب الوووودَّ

 وَموووووا ِسوووووقاُه َفْفوووووَل مـوووووُف ُتْػَتوووووَتْح  

 

َٓ ُتَبووووووْؾ أَخووووووػَّ َوزًكووووووا أ  َرَجووووووْح    َو

 مَثاُلوووووووُف يوووووووذَهُج زيوووووووٌد وَيِجووووووول 

 

 وَيسووووووووووَتِجقُش َتوووووووووواَرًة وَيؾَتِجوووووووووول 

  

 األحكاو اإلػساتٛح
 وإْن ُتوووووووورِْد أن تعوووووووورَِ  ا طَراَبووووووووا

  

وووووووووَقابا  لَتؼتػووووووووول يف ُكطِؼوووووووووَؽ الصَّ

 فنكوووووووووُف بوووووووووالرفِع عوووووووووّؿ الَجووووووووورل   

  

 والـَّصووووِج والَجووووزِ  َجؿقًعووووا َيجووووري

 فووووووالرفُع والـّصووووووُج بوووووو  ُمَؿوووووواكعِ   

  

 قووووود َدَخووووو  يف آسوووووِؿ والُؿَضووووواِر ِ 

 والجووووووووور  َيسوووووووووَتلعُِر بإسوووووووووَؿا ِ   

  

 والَجووووووزُ  يف الػعووووووِؾ بِوووووو  امتِووووووَرا ِ 

ووووووؿ  آخوووووورِ الُحوووووو   َِ  روِ  فووووووالرفُع 

  

 والـّصووووووُج بووووووالػتِح بوووووو  ُوقووووووقِ  
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ـِ   والَجوووووووووور  بالؽسوووووووووورِة لؾتَّبقووووووووووق

  

ـِ  وووووووالِِؿ بالتَّسوووووووؽق  والَجوووووووزُ  يف السَّ

 ػالياخ اإلػساب األصهٛح  
ووووووؿ  آخوووووورِ الُحووووووروِ   َِ  فووووووالرفُع 

  

 والـّصووووووُج بووووووالػتِح بوووووو  ُوقووووووقِ  

ـِ     والَجوووووووووور  بالؽسوووووووووورِة لؾتَّبقووووووووووق

  

ـِ  وووووووالِِؿ بالتَّسوووووووؽق  والَجوووووووزُ  يف السَّ

 تاب إػساب االظى انفسٚد أٔ ادلفسد ادلُصسف  
ِن آسووووَؿ الَػريووووَد الُؿـَصوووورِْ    وَكووووقل

 

 إذا اْكووووووَدَرْجَ  َقووووووائ ً ولووووووؿ َتِؼووووووْػ  

 وِقووْػ طؾووك الؿـصووقِب مـووُف بووإلْػ  

 

 كِؿثوووووووِؾ موووووووا َتؽُتُبوووووووُف ٓ َيخَتؾوووووووْػ  

وووواَ  زيووووًدا  َِ  َتؼووووقُن َطؿووووٌرو قوووود أ

 

 وَخالوووووووٌد َصووووووواَد الَغوووووووَداَة َصوووووووقًدا 

وووووووػَتْف   َِ ـَ إْن أ  وُتسوووووووِؼُط التَّـوووووووقي

 

فَتوووووووفْ   ـْ بوووووووال ِ  َقوووووووْد َطرَّ  وإْن َيؽووووووو

 ِمَثاُلوووووووُف جووووووواَ  ُ ووووووو ُ  الوووووووَقالل 

 

 وأقَبوووووووووووَؾ الُغووووووووووو ُ  َكوووووووووووالَغَزانِ  

 فصم يف األمساء انعتح 
 وسوووووووووووتٌة ترفعفوووووووووووا بوووووووووووالقاو

 

 يف قوووووووووووقن كوووووووووووؾ طوووووووووووالٍؿ وراو 

 والـصوووج فقفوووا يوووا ُأخووول بوووإلػ 

 

 وجرهوووووا بالقوووووا  فووووواطر  واطتووووور  

 وهووووول: أخوووووق ، وأبوووووق طؿوووووران 

 

 وذو، وفووووووووق ، وحؿووووووووق طثؿووووووووان 

 عووووووؿ هـووووووق ، عالوووووو  إسووووووؿا  

 

 فوووواحػظ مؼووووالل حػووووظ ذي الووووذكا  

 
 إػساب االظى ادلُقٕص

 والقوووا  يف الؼاِووول ويف الؿستشوووري

 

 سووووووووووواكـٌة يف رفعفوووووووووووا والجووووووووووور 

 وتػووووووتح القووووووا  إذا مووووووا كصووووووج 

 

 كحووووووق لؼقووووووُ  الؼاِوووووول الؿفووووووذب 

ووووووووَر الؿـؼووووووووق    وكووووووووقن اْلُؿـَؽَّ

 

 يف رفعووووووووووف وجووووووووووره خصقصووووووووووا 

 تؼووووووقن: هووووووذا مشووووووترٍ مخوووووواد ٌ  

 

 وافوووووز  إلوووووك حووووواٍ  حؿووووواه مووووواكع 
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 وهؽوووووذا تػعوووووؾ يف يوووووا  الشوووووجل

 

 وكوووووؾ يووووواٍ  بعووووود مؽسوووووقٍر تجووووول 

 هووووووووذا إذا مووووووووا وردت مخػػووووووووة 

 

 فاففؿووووف طـوووول ففووووؿ صووووايف الؿعرفووووة 

 إػساب االظى ادلقصٕز 
 ولوووووقس ل طوووووراب فقؿوووووا ُقِصووووور

 

 مووووووووـ إسووووووووامل أعووووووووٌر إذا ُذكوووووووور 

 الوووف: يحقوووك، ومقسوووك، والعصوووكمث 

 

 أو كحوووووًل، أو كرحوووووًك، أو كحصوووووك 

 ففوووووووووذه آخرهوووووووووا ٓ يختؾوووووووووػ 

 

 طؾووووك تصوووواريػ الؽوووو   الؿمتؾووووػ 

 إػساب ادلثىن 
 ورفوووع موووا عـقتوووف بوووإلػ كؼقلوووؽ 

 

 كؼقلووووووؽ الزيوووووودان كاكووووووا مووووووللػل 

 وكصوووووووووووبف وجوووووووووووره بالقوووووووووووا  

 

 بغقووووووووووور إشوووووووووووؽاٍن وٓ مووووووووووورا  

 تؼوووووووقن زيوووووووٌد ٓبوووووووٌس بوووووووردْيـ 

 

 القوووووووووووديـ وخالوووووووووووٌد مـطؾوووووووووووؼ 

 وتؾحوووووووؼ الـوووووووقن بؿوووووووا عـووووووول 

 

 موووووووـ الؿػاريووووووود لجبووووووور الوووووووقهـ 

 إػساب مجغ ادلركس انعامل 
 وكووووؾ جؿووووع صووووحَّ فقووووف واحووووده

 

 عووووووؿ أتووووووك بعوووووود التـوووووواهل زائووووووده 

 فرفعووووووف بووووووالقاو والـووووووقن تبووووووع 

 

 كحووووق شووووجاين الخوووواصبقن يف الجؿووووع 

 وكصوووووووووووبف وجوووووووووووره بالقوووووووووووا  

 

 طـووووووود جؿقوووووووع العووووووورب العربوووووووا  

 ِمـوووووك تؼوووووقن: حووووولل الـوووووازلقـ يف 

 

 وسوووؾ طوووـ الزيوووديـ هوووؾ كووواكقا هـوووا 

 وكقكوووووووووف مػتقحوووووووووٌة إذ ُتوووووووووذكرُ  

 

 والـوووووووقن يف كوووووووؾ مثـوووووووًك ُتؽسووووووورُ  

 وتسوووووووؼط الـقكوووووووان يف ا ِوووووووافة 

 

ـِ الرصووووووافة   كحووووووق: رأيوووووو  سوووووواك

 وقوووووود لؼقووووووُ  صوووووواحبل أخقـووووووا 

 

 فاطؾؿووووووووووف يف حووووووووووذففؿا يؼقـًووووووووووا 
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 ػالياخ إػساب مجغ ادلركس انعامل فقال: 
 وكووووؾ جؿووووع صووووحَّ فقووووف واحووووده

 

 عووووووؿ أتووووووك بعوووووود التـوووووواهل زائووووووده 

 فرفعووووووف بووووووالقاو والـووووووقن تبووووووع 

 

 كحووووق شووووجاين الخوووواصبقن يف الُجؿووووع 

 وكصوووووووووووبف وجوووووووووووره بالقوووووووووووا  

 

 طـووووووود جؿقوووووووع العووووووورب العربوووووووا  

 تؼوووووقن: حووووولل الـوووووازلقـ يف ِمـوووووك 

 

 وسوووؾ طوووـ الزيوووديـ هوووؾ كووواكقا هـوووا 

 إػساب مجغ ادلؤَث انعامل 
 وكوووووؾ جؿوووووٍع فقوووووف تووووواٌ  زائووووودة

 

 رفووووووِع حاموووووودةفارفعووووووف بالضووووووؿ ك 

 وكصووووووووووبف وجووووووووووره بالؽسوووووووووورِ  

 

 كحووووووق كػقوووووو  الؿسووووووؾؿاِت شوووووور 

وووووَر يف الجؿوووووق ِ    وكوووووؾ موووووا ُكسل

 

 كإُسووووووووِد وإبقوووووووواِت والربووووووووق ِ  

 ففووووق كظقوووور الػوووورد يف ا طووووراب 

 

 فاسووووووؿع مؼووووووالل واتبووووووع صووووووقابل 

 حسٔف اجلستاب  
والجوووووور  يف آسووووووؿ الصووووووحقِح 

 اْلُؿـَْصرِْ  

َـّ إذا موووووا ِققوووووَؾ ِصوووووْػ    بووووولحرٍ  ُهووووو

 موووووـ وإلوووووك ويف وحتوووووك وطؾوووووك 

 

 وطوووووـ ومـوووووذ عوووووؿ حاشوووووا وخووووو  

 والبوووووا  والؽوووووا  إذا موووووا ِزيووووودا 

 

 والوووووو   فاحػظفووووووا تؽووووووـ رشووووووقدا 

 وربَّ أيًضوووا عوووؿ ُموووذ يف موووا حضووور 

 

 مووووووـ الزمووووووان دوكؿووووووا مـووووووف  بوووووور 

 تؼوووووقُن موووووا رأيُتوووووُف ُموووووْذ َيْقِمـَوووووا 

 

 وُربَّ طبووووووووٍد كووووووووقلٍس موووووووورَّ بِـَووووووووا 

َرةْ    وُربَّ توووووووولتل أبووووووووًدا ُمَصوووووووودَّ

 

 وٓ َيؾقفووووووووووا آسووووووووووُؿ إٓ َكؽِووووووووووَرةْ  

 وتووووووارًة ُتَضووووووُؿر بعووووووَد والووووووقاوَ  

 

 كؼووووووووووقلِِفؿ وَراكِووووووووووٍج َبَجوووووووووواوي 

 عووووؿ َتُجووووُر آسووووؿ بوووواُ  الؼسووووؿِ  

 

 وواوه والتووووووووواُ  أيًضووووووووووا فوووووووووواطؾؿِ  

  
ِ
 لؽووووـ تخووووص  بالتوووواِ  باسووووِؿ اهلل

 

بوووووووووووَ  بووووووووووو  اشوووووووووووتباهِ    إذا تعجَّ
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 اجملسٔز تاإلضافح
  وقووووود ُيَجووووور  آسوووووؿ با ِوووووافة

 

 كؼووووووووووقلفؿ دار أبوووووووووول قحافووووووووووة 

 فتووووووارًة توووووولتل بؿعـووووووك الوووووو   

 

 كحووووووق أتووووووك طبوووووود أبوووووول تؿووووووا  

 وتوووووارًة تووووولتل بؿعـوووووك موووووـ إذا  

 

 قؾووووو  مـوووووك زيوووووٍ  فؼوووووس ذا  وذا 

 ويف الؿضوووووا  موووووا يجووووور أبوووووًدا 

 

 مثووووؾ لوووودن زيووووٍد وإن شوووو   لوووودى 

 ومـووووووووف سووووووووبحان وذو ومثووووووووؾ 

 

 وموووووووع وطـووووووود وأولوووووووق وكووووووووؾ 

 عوووؿ الجفوووات السووو  فوووق  وورا 

 

 ـوووووووًة وطؽسوووووووفا بووووووو  ِمووووووورىويؿ 

 وهؽووووذا  قوووور وبعووووض وسووووقى 

 

 يف كؾوووووٍؿ شوووووتك رواهوووووا موووووـ روى 

 ٔمتٛٛصْا اجملسٔز كى اخلربٚح 
 واجووُرْر بؽووْؿ مووا كـووَ  طـووُف ُمخبِووَرا

 

 ُمَعّظًؿوووووووووووا لَِؼووووووووووودِرِه ُمَؽثلوووووووووووَرا 

 تؼووووقُن َكووووْؿ موووواٍن أَفاَدْتووووُف َيووووِدي 

 

 وكوووووووؿ إَمووووووواٍ  َمَؾَؽوووووووْ  وَأطُبوووووووِد  

 تاب ادلثتدأ ٔاخلرب 
 إْن َفَتحووَ  الـّطووَؼ باسووٍؿ ُمبَتووَداو

 

 فاْرَفْعوووووووُف وإخبووووووواَر طـوووووووُف أَبوووووووَدا 

 تؼووووقُن ِمووووـ ذلووووَؽ زيووووٌد َطاِقووووُؾ  

 

 والّصووووووؾُح خقووووووٌر وإمقووووووُر َطوووووواِدُن  

 وٓ َيُحوووقُن ُحؽُؿوووُف َمَتوووك َدَخوووْؾ  

 

ـْ طؾوووووك ُجؿَؾتِوووووِف وَهوووووْؾ وَبوووووْؾ    لؽووووو

ِ  إخبوووووواَر إذ َتسووووووَتػِفؿُ    وَقوووووودل

 

ـَ الَؽوووووور   يُؿ الُؿووووووـِعؿُ كؼووووووقلِِفؿ أيوووووو

 ومثُؾووُف كقووَػ الؿووريُض الُؿووْدَكُػ  

 

 وأّيفووووووا الَغووووووادي مَتووووووك الُؿـَصووووووَرُ   

ـْ بعوُض الّظوُروِ  الَخَبوَرا   وإْن يُؽ

 

 َفلْولِوووووِف الـَّصوووووَج وَدْ  طـوووووَؽ الِؿوووووَرا 

 تؼووقُن زيووٌد َخْؾوووَػ طؿوورٍو َقَعوووَدا 

 

ووووقُر َ ووووَدا   والصووووقُ  يووووقَ  السووووبِ  والسَّ

ـَ إمقوووو   ُر جووووالُِس وإْن َتُؼووووْؾ أيوووو

 

 ويف َفـَووووووواِ  الوووووووّداِر بِْشوووووووٌر َموووووووائُِس  

 



 e 

g h 
f  22 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

 فَجوووووالٌس وَموووووائُِس قوووووْد ُرفَِعوووووا

 

 وقووووود ُأِجقوووووَز الّرفوووووُع والـّصوووووُج َموووووَع  

 تاب االشتغال 
 وهؽوووووذا إْن ُقؾوووووَ  زيوووووٌد ُلْؿُتوووووفُ  

 

ووووووووووؿُتفُ   ِِ  وخالووووووووووٌد ِووووووووووَربُتُف و

 فوووووالّرفُع فقوووووِف َجوووووائٌز والـّصوووووُج  

 

 ك ُهَؿووووووا َدلَّووووووْ  طؾقووووووِف الُؽْتووووووُج  

 تاب انفاػم 
ـَ إسووووؿا ِ   وكووووؾ  مووووا جوووواَ  ِموووو

 

 َطِؼقوووووووَج فعوووووووٍؾ َسوووووووالِِؿ البِـَوووووووا ِ  

 فارَفْعوووُف إْذ ُتعووورُِب َفْفوووَق الػاطوووُؾ  

 

 كحوووُق َجوووَرى الؿووواُ  وَجووواَر الَعووواِذُن  

 فصم: إفساد انفؼم يغ انفاػم، ٔتركريِ ٔتأَٛثّ؟ 
ووووِد الػعووووَؾ َمووووَع الَجَؿاَطووووفْ   َوَوحل

 

 الّسوووواَطفْ كؼووووقلِِفؿ َسوووواَر الّرجوووواُن  

 تركري انفؼم ٔتأَٛثّ 
 وإْن َتَشوووووْل َفوووووِزْد طؾقوووووِف الّتوووووا َ 

 

 كحوووووُق اشوووووَتَؽْ  ُطَراُتـَوووووا الّشوووووتا َ  

 وُتؾَحووووُؼ التوووواُ  طؾووووك الّتحؼقووووِؼ  

 

 بؽوووووووّؾ موووووووا َتلكِقُثوووووووُف َحؼقؼووووووول 

واِحؽفْ   َِ  كؼقلِِفؿ: جواَ ْت ُسوعاُد 

 

 واكطَؾؼوووووْ  َكاَقووووووُة هـووووووٍد َرائَِؽووووووفْ  

 َحاَلوووووفْ وُتؽَسوووووُر الّتووووواُ  بووووو  مَ  

 

 يف مثووووووِؾ َقووووووْد َأقَبَؾووووووِ  الَغَزالووووووف 

 فاػهّ 
َّ
عى

ُ
 تاب يا مل ٚ

 واقووووِض قضوووواً  ٓ ُيوووورد  قائؾووووف

 

فِع يف مووووا لووووؿ ُيسووووؿَّ فاطؾووووف   بووووالرَّ

 مووووـ بعوووود ِووووِؿ أون إفعووووانِ  

 

 كؼووووقلفؿ: ُيؽتووووُج طفووووُد الووووقالل 

 وإن يؽووووـ عوووواين الث عوووول ألووووػ 

 

 فاكسووووره حووووقـ تبتوووودي وٓ تؼووووػ 

 والغووووو  تؼووووقن بقووووع الثووووقب  

 

 وكقوووووؾ زيووووو  الشوووووا  والطعوووووا ُ  
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 تاب ادلفؼٕل تّ
 والـصج لؾؿػعوقن حؽوٌؿ وجوَج 

 

 كؼوووووقلفؿ: صووووواد إمقووووور أركبوووووَا  

ووووووَر طـووووووف الػاطووووووُؾ    ربَّؿووووووا ُأخل

 

 كحووق قوود اسووتقا الخووراَج العاموووُؾ  

 وإن تؼووووؾ كؾووووؿَّ مقسووووك يعؾووووك 

 

 فؼوووووودل  الػاطووووووؾ ففووووووق أولووووووك 

 ظٍ ٔأخٕاتٓاتاب  
 َيـِصوووووُج  وُكوووووؾ  فعوووووٍؾ ُمَتَعووووودٍّ 

 

 مػعقَلوووووُف مثوووووُؾ َسوووووَؼك وَيشوووووَرُب  

ـِ   َـّ فعووووَؾ الشووووؽل والَقؼووووق  لؽوووو

 

ـِ   ـِ يف التَّؾؼووووووق  َيـِصووووووُج مػعووووووقلق

 تؼووقُن قووْد ِخؾووُ  الِفوو َن ٓئَحووا 

 

 وقوووْد وَجووودُت الُؿسَتَشووواَر كاصوووَحا 

ـ  طوووووواِمًرا رفقَؼووووووا   ومووووووا أضوووووو

 

 وٓ أَرى لووووووول خالوووووووًدا َصوووووووديَؼا 

 وهؽووووووذا َتصووووووـَُع يف َطِؾْؿووووووُ   

 

 ويف َحِسوووووووْبُ  عوووووووؿ يف َزَطْؿوووووووُ   

 ٌ
َّ
 تاب ػًم اظى انفاػم ادلُٕ

َكوووووووا  وإْن َذَكوووووووْرَت فووووووواطً  ُمـقَّ

 

 َفْفووووَق كؿووووا لووووق كوووواَن فِعووووً  َبقلـَووووا 

 فووووووارَفْع بووووووِف يف ٓزِ  إفعووووووانِ  

 

 واكِصووووْج إذا ُطووووّدي بؽووووّؾ َحووووانِ  

 تؼووووووقُن زيووووووٌد ُمسووووووتٍق أبووووووقهُ  

 

 بووووووالّرفِع مثووووووُؾ يسووووووَتقي أخووووووقهُ  

 عقٌد ُمؽووووورٌِ  طثؿاَكووووواوُقوووووْؾ سووووو 

 

ووووقَػاَكا   بالـصووووِج مثووووُؾ ُيؽوووورُِ  الضل

 تاب انُصة ػهٗ ادلصدزٚح 
 والؿصووودر إصوووؾ وأي أصوووؾ 

 

 ومـووف يووا صوواح اشووتؼا  الػعووؾ  

 وأوجبوووو  لووووف الـحوووواة الـصووووبا  

 

 يف قووقلفؿ: ِوورب  زيووًدا ِووربا  

 وقوووود أقووووقؿ القصووووػ وأٓت  

 

 ُمؼاموووووووف والعووووووودد ا عبوووووووات  

د سوووقًصا كحوووق: ِووورب  العبووو 

 ففوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورب 

 

واِووورب أشووود الضووورب موووـ   

 يغشوووووووووووووووووك الريوووووووووووووووووج

 

 واجؾده يف الخؿر أربعوقـ جؾوده 

 

 واحبسووف مثووؾ حووبس زيوود طبووده  
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 وربؿوووا أِوووؿر فعوووؾ الؿصووودر 

 

 كؼقلفؿ: سوؿًعا وصقًطوا فواخبر  

 ومثؾوووووف: سوووووؼًقا لوووووف ورطقووووووا  

 

 وإن تشووووول جووووودًطا لوووووف وكقَّوووووا  

 ومـووف: قوود جووا  إمقوور ركًضووا  

 

   إذ تقِوووواواشووووتؿؾ الصووووؿا  

 تاب ادلفؼٕل نّ 
 وإن جرى كطؼوؽ يف الؿػعوقن لوف

 

 فاكصوووبف بالػعوووؾ الوووذي قووود فعؾوووف 

 وهوووق لعؿوووري مصووودٌر يف كػسوووف 

 

 لؽوووـ جوووـس الػعوووؾ  قووور جـسوووف 

 و الووووووج إحووووووقان أن تووووووراه 

 

 جووووقاب: لِووووْؿ فعؾوووو  مووووا تفووووقاه 

 تؼووقن: قوود زرتووؽ خووقَ  الشوور 

 

 و صوووو  يف البحوووور ابتغوووواَ  الوووودر 

 ّتاب ادلفؼٕل يؼ 
 وإن أقؿووووو  الوووووقاو يف الؽووووو  

 

 ُمؼووووووا  مووووووْع فاكصووووووج ٓ موووووو   

 تؼووووقن: جووووا  البوووورد والجبابووووا 

 

 واسووووووتقت الؿقوووووواه وإخشووووووابا 

 وموووا صوووـع  يوووا فتوووك وسوووعًدا 

 

 فؼوووس طؾوووك هوووذا تصووواد  رشووودا 

 احلال ٔانتًٛٛص 
 والحوووووووواُن والّتؿققووووووووُز مـصووووووووقبانِ 

  

 طؾوووك اخوووت ِ  الَقِوووِع والَؿَبووواين

ـِ     جووووواَ  َفضوووووَؾفْ  عوووووؿَّ كِووووو  الـّوووووقطق

  

ووووووًرا بعووووووَد تؿوووووواِ  الُجؿَؾووووووفْ   ُمـؽَّ

ـْ إذا كظووووورَت يف اسوووووِؿ الحوووووانِ     لؽووووو

  

ـَ إفعوووووانِ   وجدَتوووووُف اشوووووُتؼَّ مووووو

ـْ َطَؼووووْؾ     عووووّؿ ُيووووَرى طـووووَد اطتبوووواِر َموووو

  

ـْ َسوولْن   جووقاَب كقووَػ يف سووماِن َموو

 مثاُلووووووووُف جوووووووواَ  إمقووووووووُر راكَبووووووووا  

  

 وقووووواَ  ُقوووووٌس يف ُطؽووووواَ  خاصَبوووووا

ـْ     ذا يف الِػـَوووووواِ  قاطووووووَدا ومـووووووُف َموووووو

  

 وبِعُتووووووووُف بوووووووودرهٍؿ فصوووووووواطَدا

   
 فصم انتًٛٛص   
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 وإْن ُتووووووووووورِْد معرفوووووووووووَة الّتؿققوووووووووووزِ 

  

ـْ ذوي الّتؿققووووووزِ   لؽوووووول ُتَعوووووودَّ ِموووووو

 َفْفوووووَق الوووووذي ُيوووووذَكُر بعوووووَد الَعوووووددِ   

  

 والووووَقزِن والَؽقووووِؾ وَمووووذروِ  القوووودِ 

ـْ إذا َفّؽووووووْرَت فقووووووِف ُمضووووووَؿَرهْ     وِموووووو

  

ـْ قبووووووِؾ أنْ   تووووووذُكَرُه وُتظِفووووووَرهْ  ِموووووو

 تؼوووووووقُن طـووووووودي َمـَوووووووقاِن ُزْبوووووووًدا  

  

 وخؿسوووووووووٌة وأربعوووووووووقَن طبوووووووووًدا

قُ  بصووووووواٍ  خووووووو َّ     وقوووووووْد تصووووووودَّ

  

 وَمووووووا لووووووُف  قووووووُر َجريووووووٍج َكخوووووو 

ح ٔانرو  
ْ
د
َ
ً

ْ
 أظانٛة ان

 ومـووووُف أيًضووووا كِْعوووووَؿ زيووووٌد رجوووووً  

 

 وبِوووووو َس طبووووووُد الووووووّداِر مـووووووُف بووووووَدٓ 

وووووووا  َِ  وَحبَّوووووووذا أرُف الَبؼقوووووووِع أر

 

ووووووواو  َِ  صوووووووالٌح أصَفوووووووُر مـوووووووَؽ ِطر

 وقووووووْد َقوووووورِْرَت با يوووووواِب طقـَووووووا 

 

يـَا   وصِْبووووووَ  كػًسووووووا إذ قضووووووقَ  الوووووودَّ

اب كى االظتفٓايٛح 
َ
 ت

 ُمسَتػِفَؿووووووا وكوووْؿ إذا ِجْ وووَ  بفوووا

 

 

 

 فووووواكِصْج وُقْؾ كْؿ كقكًبوووووووووا َتحوقي   

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَؿا  السَّ

 

 تاب انظسف
 والظووووورُ  كقطووووواِن فظووووورُ  أزِمـَوووووفْ 

 

 َمووَع الووّدهرِ وضوورُ  أْمؽِـَووفْ يجووري  

 والؽووووؾ  مـصووووقٌب طؾووووك إِووووؿاِر يف 

 

 فوووواطتبرِ الّظوووورَ  بفووووذا واكَتووووِػ  

اَموووووووووا   تؼوووووووووقُن صووووووووواَ  خالوووووووووٌد أيَّ

 

 وَ وووووواَب شووووووفًرا وأقوووووواَ  طاَمووووووا 

 وبوواَت زيووٌد فووقَ  سووطِح الَؿسووجدِ  

 

 والَػووووَرُس إبَؾووووُؼ تحووووَ  َمعَبوووودِ  

 والوووووّريُح َهبَّوووووْ  َيؿـَوووووَة الُؿصوووووّؾل 

 

 رُ  تِؾَؼووووواَ  الَحَقوووووا الُؿـْفوووووؾل والوووووزّ  

هِج   وووووووِة دوَن الوووووووذَّ  وققؿوووووووُة الِػضَّ

 

 وَعووووؿَّ طؿووووٌرو فوووواْدُن مـووووُف واقووووُرِب  

 وداُرُه  ربووووووولَّ فوووووووقِض الَبصوووووووَرهْ  

 

هْ    وكخُؾوووووووُف شووووووورقلَّ كفووووووورِ ُمووووووورَّ

 وقوووووووْد أكؾوووووووُ  قبَؾوووووووُف وبعوووووووَدهُ  

 

 وإعووووووووووَرُه وخؾَػووووووووووُف وطـووووووووووَدهُ  

 



 e 

g h 
f  26 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

 وطـوووووَد فقفوووووا الـّصوووووُج َيسوووووتؿر  

 

ـْ فؼوووووووْط ُتَجووووووور  لؽـَّفوووووووا    بِِؿووووووو

 وأيـؿووووووا صوووووواَدفَ  يف ٓ ُتضووووووَؿرُ  

 

 فوووارفْع وُقوووْؾ يوووقُ  الخؿوووقِس َكقلووورُ  

 االظتثُاء 
 وكووووؾ  مووووا اسووووتثـَقَتُف ِمووووـ ُمقَجووووِج 

  

 توووووووؿَّ الؽووووووو ُ  طـوووووووَدُه فؾُقـَصوووووووِج 

 تؼووووووقُن جوووووواَ  الؼووووووقُ  إٓ َسووووووعَدا  

  

 وَقامووووووووو  الـّسوووووووووقُة إٓ َدطوووووووووَدا

ـْ فقؿووووا ِسووووقى ا يَجوووواِب     وإْن يؽوووو

  

 فَلْولِووووووووِف ا بووووووووداَن يف ا طووووووووراِب 

 تؼووووووقُن مووووووا الَػخووووووُر إٓ الَؽووووووَر ُ   

  

ـِ إٓ الَحووووووَر ُ   وهووووووْؾ محووووووؾ  إموووووو

 وإن تُؼوووووووووووووووووووووووووووْؾ ٓ ربَّ إٓ اهللُ   

  

 َفارَفْعووووُف وارَفووووْع مووووا َجوووورى َمجووووَراهُ 

 واكِصووووْج إذا موووووا ُقوووووّدَ  الُؿسوووووتثـَك  

  

 تؼووووووقُن هووووووؾ إٓ الِعووووووراَ  َمغـَووووووك

ـْ ُمسووووووتثـقً     ا بؿووووووا طووووووَداوإن تؽوووووو

  

 أْو موووا َخووو  أو لوووقَس فاكِصوووْج أبووووَدا

 تؼوووووقُن جووووواؤا موووووا َطوووووَدا محّؿوووووَدا  

  

 ومووووا َخوووو  طؿووووًرا ولووووقَس أحَؿووووَدا

 و قوووووُر إْن ج وووووَ  بفوووووا ُمسووووووَتثـَقفْ   

  

ْت طؾووووك ا ِووووافِة الُؿسووووتقلَقفْ   َجوووورَّ

 وَراُؤَهووووووووا ُتحؽووووووووُؿ يف إطرابَِفووووووووا  

  

ـَ ُيسووووتثـَك بَفووووا  مثووووَؾ اسووووِؿ إٓ حووووق

  ال 
َّ
 افٛح نهجُطانُ

 واكِصوووج بووو  يف الـّػووول كوووؾَّ َكؽِوووَرهْ 

  

 كؼووووووقلِفؿ ٓ شووووووؽَّ فقؿووووووا َذَكووووووَرهْ 

 وإْن َبوووووووووَدا بقـَُفؿوووووووووا ُمعتووووووووورُِف   

  

 فوووووارفْع وُقوووووْؾ ٓ ٕبقوووووَؽ ُموووووبِغُض 

رَت كػًقووووا واكِصووووِج     وارفووووْع إذا كوووورَّ

  

 أو  ووووووايِرِ ا طووووووراَب فقووووووِف ُتِصووووووِج 

 تؼوووووووووقُن ٓ بقوووووووووٌع وٓ ِخوووووووووو ُن   

  

 ٌج وٓ إخووووووووو ُن فقوووووووووِف وٓ َطقووووووووو

نِ     والّرفووووووُع يف الّثوووووواين وَفووووووتُح إوَّ

  

 قوووود جوووواَز والَعؽووووَس كووووذاَ  فافَعووووؾِ 

 وإْن َتشووووووووْل فافَتحُفَؿووووووووا جؿقَعووووووووا  

  

ا وٓ َتؼريَعوووووووووووووا  وٓ َتَخوووووووووووووْػ ردن
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ة
ُّ
ؼج

َّ
 تاب انت

وووووج  وُتـَصوووووُج إسوووووؿاُ  يف التَّعج 

  

 َكْصووووَج الَؿػاطقووووِؾ فوووو  َتسووووَتعِجِج 

ـَ زيوووو    ًدا إذ َخَطوووواتؼووووقُن مووووا أحَسوووو

  

 وموووووا أحووووودَّ سوووووقَػُف حوووووقـ َسوووووَطا

ـَ إلووووووووقانِ    بووووووووَ  موووووووو  وإْن تعجَّ

  

 أو َطاهوووووووٍة َتحوووووووُدُث يف إبووووووودانِ 

ـَ الث  عووووول   ـِ لفوووووا فعوووووً  ِمووووو  فووووواب

  

 عوووووؿَّ ائوووووِ  بوووووإلقاِن وإحوووووَداِث 

 تؼووووقُن مووووا أكَؼووووك َبَقوووواَف الَعوووواِج   

  

ياِجل  ومووووووا أشوووووودَّ ُضؾَؿووووووَة الووووووودَّ

 اإلغساءتاب  
 صووج يف ا  ووراِ   قووُر ُمؾَتووبِْس والـَّ 

 

 َوْهوووَق بػعوووٍؾ ُمضوووَؿرٍ فوووافَفْؿ وِقوووْس  

ا   تؼووووووقُن لؾّطالووووووِج ِخوووووو ن َبوووووورَّ

 

 ُدوكووووووَؽ بِشووووووًرا وطؾقووووووَؽ َطْؿووووووَرا 

اب انتحرٚس  
َ
 ت

ُرهْ   وَتـِصووووُج آسووووَؿ الووووذي ُتؽوووورل

 

 طووـ ِطووَقِف الػعووِؾ الووذي ٓ ُتظِفووُرهْ  

اهِ    مثووووووَؾ َمَؼوووووواِن الَخاصِووووووِج إوَّ

 

  اهللَ  
ِ
 اهللَ طبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواَد اهلل

 ٔأخٕاتٓا                 
ّ
 تاب إٌ

 وِسووووووووووتٌَّة َتـَتِصووووووووووُج إسووووووووووؿا ُ 

  

 بفووووووووا كؿووووووووا َترَتِػووووووووُع إكبووووووووا ُ 

 َوْهوووووووووَل إذا َرَويوووووووووَ  أو أمؾقَتوووووووووا  

  

 إنَّ وأنَّ يوووووووووووا فَتوووووووووووك ولقَتوووووووووووا

َـّ وَطوووووووْؾ     عوووووووؿ كووووووولنَّ عوووووووؿَّ لؽووووووو

  

 والؾ غوووُة الؿشوووفقرُة الُػصوووَحك َلَعوووْؾ 

 ُأ   إحووووووووووووُرِ   وإنَّ بالؽسوووووووووووورةِ   

  

 َتوووولتل َمووووَع الؼووووقِن وبعووووَد الَحِؾووووِػ 

 والووووووو ُ  تخوووووووَتص  بؿعُؿقٓتَِفوووووووا  

  

ـَ َفضوووووووووُؾفا يف َذاتَِفوووووووووا  لَقسوووووووووَتبق

 مثاُلوووووووووووُف إنَّ إمقوووووووووووَر طوووووووووووادُن   

  

 وقووووود سوووووؿْعُ  أنَّ زيوووووًدا راِحوووووُؾ 

 وققوووووووووووَؾ إنَّ خالوووووووووووًدا َلَؼووووووووووواِد ُ   

  

 وإنَّ هـووووووووووًدا َُٕبقَهووووووووووا َطووووووووووالِؿُ 
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 َخَبوووووووووَر الُحوووووووووروِ   وٓ ُتَؼوووووووووّد ْ 

  

 إٓ َموووووووَع الؿجوووووووروِر والّظوووووووُروِ  

 كؼوووووووووووقلِفؿ إنَّ لِزيوووووووووووٍد موووووووووووآ  

  

 وإنَّ طـووووووووووَد طوووووووووواِمرٍ ِجَؿووووووووووآ

 وإْن ُتوووِزْد موووا بعوووَد هوووذي إحوووُرِ    

  

 فووووالّرفُع والـَّصووووج ُأجقووووَزا فوووواطرِِ  

 والـَّصوووووج يف َلقوووووَ  لَعوووووؾَّ أضَفووووورُ   

  

 ويف كوووووولنَّ فاسووووووتِؿْع مووووووا ُيوووووومَعرُ 

 أخٕاتٓاتاب كاٌ ٔ  

 وَطؽوووووُس إنَّ يوووووا ُأَخووووولَّ يف الَعَؿوووووْؾ 

  

 كووواَن وموووا اكَػوووؽَّ الػَتوووك ولوووؿ َيوووَزْن 

 وهؽوووووووذا أصوووووووبَح عوووووووّؿ أمَسوووووووك  

  

 وضوووووؾَّ عوووووؿ َبووووواَت عوووووّؿ أِوووووَحك

 وصوووواَر عوووووؿ لوووووقَس عووووؿ موووووا َبووووورِْح   

  

 ومووووا فتِوووول فافَؼووووْف َبَقوووواين الُؿتَِّضووووْح 

 وُأخُتفوووووووووا موووووووووا داَ  فاحَػَظـَْفوووووووووا  

  

 يوووووَغ طـَفووووواواحوووووَذر ُهوووووديَ  أن َتز

 تؼوووووقُن قووووود كووووواَن إمقوووووُر راكَبوووووا  

  

 ولووووووؿ يووووووزْن أبووووووق طؾوووووولٍّ َطاتَِبووووووا

 وأصووووووبَح الَبوووووورُد شووووووديًدا فوووووواطَؾؿِ   

  

 وبووووواَت زيوووووٌد سووووواهًرا لوووووؿ َيوووووـَؿِ 

 وَموووووـ ُيووووورِْد أن يجعوووووَؾ إخبوووووواَرا  

  

َماٍت فؾَقُؼووووووْؾ مووووووا اخَتوووووواَرا  ُمؼوووووودَّ

 مثاُلوووووُف قووووود كووووواَن َسوووووْؿًحا وائِوووووُؾ   

  

 أِووووَحك الّسووووائُؾ وواقًػووووا بالبوووواِب 

 وإْن َتُؼوووْؾ يوووا قوووقِ  قووود كووواَن الَؿَطووورْ   

  

 فؾسووووَ  تحَتوووواُج لفووووا إلووووك َخَبوووورْ 

 وهؽوووووذا يصوووووـَُع كوووووؾ  موووووـ َكَػوووووْ    

  

 بفووووا إذا ٍجوووواَ ْت ومعـَاَهووووا َحووووَدْث 

 والَبووووواُ  تخوووووَتص  بؾوووووقَس يف الَخَبووووورْ   

  

 كؼووووقلِفؿ لووووقَس الػَتووووك بووووالُؿحَتَؼرْ 

 فصم يا انُافٛح احلجاشٚح  
 التووول َتـػووول كؾوووقَس الـَّاِصوووَبفْ وموووا 

  

 يف قوووقِن ُسوووّؽاِن الِحَجووواِز َقاصَِبوووفْ 

 فؼووووووقُلُفؿ مووووووا َطوووووواِمٌر ُمَقافَِؼووووووا  

  

 كؼووووقلِِفؿ لووووقَس سووووعقٌد َصوووواِدَقا
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 فصم يا انُافٛح احلجاشٚح
 وموووا التووول َتـػووول كؾوووقَس الـَّاِصوووَبفْ 

  

 يف قوووقِن ُسوووّؽاِن الِحَجووواِز َقاصَِبووووفْ 

 ُمَقافَِؼووووووافؼووووووقُلُفؿ مووووووا َطوووووواِمٌر   

  

 كؼووووقلِِفؿ لووووقَس سووووعقٌد َصوووواِدَقا

داء  
ِّ
 تاب انُ

 وكووووواِد َموووووـ تووووودُطق بَقوووووا أو بِلَيوووووا

  

 أو هؿوووووزٍة أو أْي وإْن شووووو َ  َهَقوووووا

 واكِصوووْج وكوووّقْن إْن ُتـووواِدي الـَّؽِوووَرهْ   

  

ووووووووَرهّ   كؼووووووووقلِفؿ َياَكِفًؿووووووووا َدِ  الشَّ

 وإْن يؽوووووووـ معرفوووووووًة ُمشوووووووَتِفَرهْ   

  

وووووووؿَّ  ا ُِ  خوووووووَرهْ فووووووو  تـّقْكوووووووُف و

 تؼوووووقُن يوووووا سوووووعُد َأَيوووووا سوووووعقُد   

  

 ومثؾووووووووُف يووووووووا أي فووووووووا الَعؿقووووووووُد 

 وَتـِصوووووُج الُؿضووووواَ  يف الـلووووودا   

  

 كؼووووووقلِفؿ يووووووا َصوووووواحَج الووووووّردا ِ 

 وجوووووووائٌز طـوووووووَد َذوي إفَفوووووووا ِ   

  

 يف َيوووووا ُ ووووو ُ  َقوووووْقُن يوووووا ُ  مووووول

زوا َفتَحوووووَة هوووووذي الَقوووووا ِ     وجوووووقَّ

  

 والَققوووووَػ بعوووووَد َفتِحفوووووا بالفوووووا ِ 

 الَفووواُ  يف الققوووِػ طؾوووك ُ  ِمَقوووفْ و  

  

 كالفووواِ  يف الققوووِػ طؾوووك ُسوووؾطاكَِقفْ 

 وقووووواَن قوووووقٌ  فقوووووِف يوووووا   َموووووا  

  

 كؿووووا َتَؾووووْقا يووووا َحسووووَرَتا طؾووووك َمووووا

 وَحوووووذُ  َيوووووا يجوووووقُز يف الـلووووودا   

  

 كؼوووووقلِفؿ ربل اسوووووتِجْج ُدطووووووائل

 وإْن َتُؼووووووْؾ يووووووا هووووووذِه أو َيووووووا َذا  

  

 ذاَفحوووووذُ  َيوووووا ُمؿَتـِوووووٌع َيوووووا هووووو

سخٛى  
َّ
 تاب انت

 وإن تَشووووا الّتوووورخقَؿ يف حوووواِن الـّووووَدا

  

 فاخُصووووْص بووووِف الؿعرفووووَة الُؿـَػوووورَِدا

ؿوووَ   اخوووَر اسوووِؿفِ     واحوووِذْ  إذا َرخَّ

  

 وٓ ُتغّقووووْر مووووا بِؼوووول طووووـ رسووووِؿفِ 

 تؼوووقُن يوووا َصْؾوووَح ويوووا َطووواِ  اسوووَؿَعا  

  

 كؿوووووا تؼوووووقُن يف سوووووَعاَد يوووووا ُسوووووَعا

وووووؿ  يف ال    تووووورخقؿِ وقووووود ُأجقوووووَز الضَّ

  

 َتؼوووووقَن يوووووا طووووواُ  بضوووووؿل الؿوووووقؿِ 
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ـِ بوووووو  ُ ػوووووووقنِ   وألووووووِؼ حووووووورفق

  

 ِموووووـ وزِن َفْعووووو َن وِموووووـ مػعوووووقنِ 

 تؼوووقُن يف مووورواَن يوووا َمووورَو اجؾوووسِ   

  

 ومثُؾووووُف يووووا َمووووـُْص فوووواففْؿ وِقووووسِ 

 وٓ ُتووووووووَرّخْؿ هـووووووووَد يف الـلوووووووودا   

  

 وٓ ُع عقنوووووووا َخووووووو  ِموووووووـ هوووووووا ِ 

 وإْن يؽووووووـ  اخووووووَرُه هوووووواٌ  فُؼووووووْؾ   

  

 يف هبوووٍة يوووا ِهوووَج َموووـ هوووذا الرُجوووْؾ 

 وقووووقُلُفؿ يف صوووواحٍج يووووا َصوووواِح   

  

 شووووووذَّ لؿعـًووووووك فقووووووِف باصووووووطِ ِح 

صغري  
َّ
 تاب انت

 وإن ُتوووورِْد تصووووغقَر آسووووِؿ الُؿحَتَؼوووورْ 

  

 إمووووووووا لَتَفوووووووواوٍن وإمووووووووا لِصووووووووَغرْ 

 فُضووووووؿَّ مبووووووَداُه لفووووووذي الَحاِدعووووووفْ   

  

 َعالَِثووووووووووفْ  (1)وِزدُه يوووووووووواً  تْبووووووووووديفا

  َفْؾوووووٍس ُفَؾوووووقٌس يوووووا فَتوووووكتؼوووووقُن يف  

  

 وهؽوووووووووذا كوووووووووؾ  ُع عوووووووووَل َأَتوووووووووك

ًثووووووووووا أرَدفَتووووووووووفُ     وإْن يؽووووووووووـ ممكَّ

  

 هوووووواً  كؿووووووا ُتؾِحووووووُؼ لووووووق َوصووووووػَتفُ 

رِ الـّووووووواَر طؾوووووووك ُكوووووووَقْيَرهْ     فصوووووووغل

  

 كؿوووووووووا تؼوووووووووقُن كووووووووواُرُه ُمـقوووووووووَرهْ 

رِ الِؼوووووووْدَر فُؼوووووووْؾ ُقوووووووَديَرهْ     وصوووووووغل

  

 كؿوووووووووا تؼوووووووووقُن ِقووووووووودُرُه كبقوووووووووَرهْ 

رِ البوووووووا    َب فُؼوووووووْؾ ُبَقْيوووووووُج وَصووووووغل

  

 والـّوووووووووواُب إن صووووووووووّغرَتُف ُكَقْقووووووووووُج 

 ٕنَّ باًبووووووووووا جؿُعووووووووووُف أبووووووووووقاُب   

  

 والـّوووووواُب أصووووووُؾ جؿِعووووووِف أكَقووووووواُب 

 وفاطووووووووووٌؾ َتصووووووووووغقُرُه ُفَقيِعووووووووووُؾ   

  

 كؼوووووووووقلِِفؿ يف َراِجوووووووووٍؾ ُرَوْيِجوووووووووُؾ 

 وإن تِجووووْد ِمووووـ بعووووِد عاكقووووِف ألووووْػ   

  

 فاقِؾْبووووووووُف يوووووووواً  أبووووووووًدا وٓ َتِؼووووووووْػ 

وووووووٍؾ َذَبْحوووووووُ  تؼوووووووقُن كوووووووْؿ  ُ     َزيل

  

 وكووووووووؿ ُدَكْقـقوووووووورٍ بووووووووِف َسووووووووَؿْحُ  

ـٌ لِِسووووورحاٍن كؿوووووا    وقوووووؾ ُسوووووَرْيِحق

  

ـُ الِحَؿووووك  تؼووووقُن يف الجؿووووِع َسووووَراحق

 وٓ ُتغّقووووووووْر يف ُطثقؿوووووووواَن إلِووووووووْػ   

  

 وٓ ُسوووووووؽقَراَن الوووووووذي ٓ َيـَصووووووورِْ  

                                             
 تتبدى أو تْبتديفا، روايتان. (1)
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 وهؽوووووووووذا ُزطقِػوووووووووَراُن فووووووووواطتبِرْ 

  

داِسوووووقَّاِت وافَؼوووووْف موووووا ُذكِووووورْ   بوووووِف الس 

 وارُدْد إلك الؿحوذوِ  موا كواَن ُحوِذْ    

  

 مووووـ أصووووؾِف حتووووك َيعووووقَد ُمـَتِصووووْػ 

 كؼوووووووووقلِِفؿ يف َشوووووووووَػٍة ُشوووووووووَػْقَففْ   

  

رَتَفا ُشوووووووووَقْيَففْ   والّشووووووووواُة إْن صوووووووووغَّ

 وألووووووِؼ يف تصووووووغقرِ مووووووا ُيسووووووَتثَؼُؾ   

| 

 َزائوووووووووُدُه أو َموووووووووا َتوووووووووَراُه َيثُؼوووووووووُؾ 

 وإحوووورُ  ال توووول ُتووووزاُد يف الَؽِؾووووؿْ  

 

 قُلووووَؽ سووووائؾ واكووووتفؿمجؿقُطَفووووا ق

 تؼووووووووووقُن يف ُمـَْطِؾووووووووووٍؼ ُمَطْقِؾووووووووووُؼ  

 

 فوووووووووافَفْؿ ويف ُمرتوووووووووِزٍ  ُمَريوووووووووِزُ  

 وققوووووووووَؾ يف سوووووووووػرجٍؾ ُسوووووووووَػْقرُِج  

 

 ويف فًتووووووووك ُمسووووووووتخرٍِج ُمَخْقوووووووورُِج 

 وقووووووود ُتوووووووزاُد الَقووووووواُ  لؾّتعوووووووقيضِ  

 

رِ الَؿِفووووووووقضِ   والَجبوووووووورِ لؾؿصووووووووغَّ

 كؼوووووووووقلِِفؿ إنَّ الُؿَطقؾقوووووووووَؼ أَتوووووووووك 

 

وووَػقريَ    إلوووك فصوووِؾ الّشوووَتا واخَبوووا الس 

وووووووووا  وووووووووؾقُه َذيَّ  وشوووووووووذَّ مؿوووووووووا أصَّ

 

وووووووووووَذيَّا  تصوووووووووووغقُر َذا ومثُؾوووووووووووُف الؾَّ

 وقوووووووووووقُلُفؿ أيًضوووووووووووا ُأَكْقِسوووووووووووَقانُ  

 

 شووووووووذَّ كؿووووووووا شووووووووذَّ ُمَغْقرَِبوووووووووانُ 

 ولوووووووقَس هوووووووذا بؿثووووووواٍن ُيحوووووووَذى 

 

ا بِِع إصوووووووَؾ وَدْ  موووووووا شوووووووذَّ  فووووووواتَّ

ة                  
َ
ع

َّ
 تاب انُ

 العوووَرْب  وكوووؾ  مـسوووقٍب إلوووك اسوووٍؿ يف 

  

 أو بؾووووووودٍة َتؾَحُؼوووووووُف يووووووواُ  الـََّسوووووووج

وووووووووِػ    ِد الَقووووووووواَ  بووووووووو  تقق   َفَشووووووووودل

  

ـْ كووووؾل مـُسووووقٍب إلقووووِف فوووواطرِِ    ِموووو

 تؼوووووقُن قووووود جووووواَ  الػَتوووووك الَبؽووووورِي    

  

ـُ البِصووووووري    كؿووووووا تؼووووووقُن الَحَسوووووو

 وإْن يُؽووووـ يف إصووووِؾ َهوووواٌ  فاحووووِذِ    

  

 كؿثوووووووِؾ َمّؽوووووووَل وهوووووووذا َحـَِػووووووول

ـْ     مؿووووووا طؾووووووك َوزِن فَتووووووكوإْن يُؽوووووو

  

 أو وزِن ُدكَقووووووا أو طؾووووووك وزِن مَتوووووووك

 فلبووووووووِدِن الَحوووووووورَ  إخقووووووووَر َواَوا  

  

ـْ َكووواَوى ـْ َمووواَرى وَدْ  َمووو  وطووواِ  َمووو

 تؼووووووووقُن هووووووووذا َطَؾووووووووقيك ُمْعوووووووورُِ    

  

 وكووووووووؾ  لفووووووووٍق ُدكقووووووووقَي ُمقبِووووووووُؼ 
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ووووووانِ   واكُسووووووْج أَخووووووا الِحرَفووووووِة كالَبؼَّ

  

ووووووووانِ  ـْ ُيضوووووووواهقِف إلووووووووك َفعَّ  وَموووووووو

ٕاتغ  
َّ
 تاب انت

 والَعطووووُػ والتَّقكقوووود أيًضووووا والَبووووَدْن 

 

ن  ـَ إطووووووووووراَب إوَّ  تقابِووووووووووٌع ُيعووووووووووَرْب

وووَػْف    وهؽوووذا الَقصوووُػ إذا ِووواَهك الصل

 

ووووووووووًرا أو معرَِفووووووووووفْ    َمقصووووووووووقُفَفا ُمـَؽَّ

 تؼووووووقُن َخووووووؾل الَؿووووووزَح والُؿُجقَكووووووا  

 

ووووووووووواُج أجَؿعقَكوووووووووووا   وأقَبوووووووووووَؾ الُحجَّ

 واموووووووُرْر بزيوووووووٍد رُجوووووووٍؾ ضريوووووووِػ  

 

 واططِوووووْػ طؾوووووك سوووووائِؾَؽ الّضوووووعقِػ  

 والعطوووووُػ قوووووْد يووووودُخُؾ يف إفعوووووانِ  

 

 كؼوووووووقلِِفؿ عِوووووووْج واسوووووووُؿ لؾَؿَعوووووووالل 

طف 
َ
ؼ

ْ
اب ان

َ
 ت

 وأحووووُرُ  العطووووِػ جؿقًعووووا َطَشووووَرهْ 

 

 محصووووووووووقَرٌة موووووووووولُعقَرٌة ُمَسوووووووووووطََّرهْ  

 

 الوووووووقاُو والػووووووواُ  وعوووووووؿَّ لؾَؿَفوووووووْؾ 

 

 وٓ وحّتووووووووووك عووووووووووؿَّ أْو وَأْ  وَبووووووووووْؾ  

ـْ    وإّمووووووا إْن ُكِسوووووورْ وبعووووووَدَها لؽِوووووو

 

 وجوووواَ  يف الّتخققوووورِ فوووواحَػْظ مووووا ُذكِوووورْ  

سفِ  
َّ
 ادلًُِٕع يٍ انص

ُ
 تاب

 هوووذا ويف إسوووؿاِ  موووا ٓ َيـَصووورِْ  

 

 

ُه كـَصووووووووووبِِف ٓ َيخَتِؾووووووووووْػ    َفَجوووووووووور 

 

 

ـِ فقووووووِف َموووووودَخُؾ   ولووووووقَس لؾّتـووووووقي

 

 

 لِِشووووووْبِفِف الِػعووووووَؾ الووووووذي ُيسووووووَتثَؼُؾ  

 مثاُلوووووووووُف أفَعوووووووووُؾ يف الّصوووووووووػاِت  

 

 

وووووووووَقاِت كؼووووووووو   قلِِفؿ أحؿوووووووووُر يف الشل

 أو جوووواَ  يف الووووقزِن مَثوووواَن َسووووْؽَرى 

 

 

 أو وزِن ُدكقووووووووا أو ِمثوووووووواَن ِذكوووووووووَرى 

ُثوووووووفْ    أو وزِن َفعووووووو َن الوووووووذي ُممكَّ

 

 

 َفْعَؾوووووك كَسوووووؽَراَن فُخوووووْذ موووووا َأكُػُثوووووفْ  

 

 

 أو وزِن َفعووووووووووووو َ  وأفِعووووووووووووو  َ 

 

 

 كؿثووووووووووووِؾ حسووووووووووووـَاَ  وأكبقووووووووووووا َ  

 

 

 َعوووووَددْ أو وزِن َمثـَوووووك وُعووووو َث يف ال

 

 

 إذ مووووووا َرأى َصووووووْرَفُفَؿا َقووووووط  َأحووووووْد  

 وكوووووؾ  جؿوووووٍع بعوووووَد عاكقوووووِف ألِوووووْػ  

 

 َوْهوووووَق ُخَؿاسووووولك فؾوووووقَس َيـَصووووورِْ   
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 وهؽوووووووووووووذا إْن زاَد يف الِؿَثوووووووووووووانِ 

 

 

 كحووووووووُق دَكوووووووواكقَر بوووووووو  إشووووووووَؽانِ  

 ففوووووذِه إوزاُن لقسوووووْ  َتـصووووورِْ   

 

 

ـٍ َيعووووورُِ  هوووووذا الُؿعَتووووورِْ     يف موووووقص

 بوووووو  ألووووووْػ  وكووووووؾ  مووووووا تلكقُثووووووفُ  

 

 وهوووووووْؾ أَتوووووووْ  زيـوووووووُج َأْ  سوووووووعاُد  

ًػوووووووووا َكَدطووووووووودِ   ـْ ُمخػَّ  وإن يؽووووووووو

 

 فاصوووورِْفُف إْن شوووو َ  كَصوووورِ  َسووووعِد  

 وأجووووورِ موووووا جووووواَ  بوووووقزِن الِػعوووووؾِ  

 

 ُمجووووووَراُه يف الحؽووووووِؿ بغقوووووورِ َفصووووووؾِ  

 فؼووووووقُلُفؿ أحؿووووووُد مثووووووُؾ أذَهووووووُج  

 

 كؼووووووقلِِفؿ َتغِؾووووووُج مثووووووُؾ َتضوووووورُِب  

 ُفَعوووووْؾ  وإن َطوووووَدْلَ  فووووواطً  إلوووووك  

 

ًفوووووا مثوووووُؾ ُزَحوووووْؾ    لوووووؿ يـصووووورِْ  ُمَعرَّ

 وإطجؿوووووووول  مثووووووووُؾ ِمقَؽووووووووائق   

 

 كووووووووذاَ  يف الُحؽووووووووِؿ وإسووووووووَؿاطق  

 ومـوووووُف موووووا جووووواَ  طؾوووووك َفع َكوووووا 

 

 طؾوووووووك اخوووووووت ِ  َفائِوووووووِف أحقاَكوووووووا 

 تؼوووووووقُن مووووووورواُن أَتوووووووك كِرَماَكوووووووا 

 

 ورحؿووووووووووُة اهلل طؾووووووووووك ُطثؿاَكووووووووووا 

َفوووووْ  لوووووؿ َتـَصووووورِْ     ففوووووذِه إْن ُطرل

 

وووووًرا مـَفوووووا ُصووووورِْ     وموووووا أَتوووووك ُمـَؽَّ

 وإْن َطَراَهوووووووووووووووا ألوووووووووووووووٌػ وٓ ُ  

 

 فؿووووووووا طؾووووووووك َصوووووووواِرفَِفا َموووووووو  ُ  

ووووووواَففْ   َِ  وهؽوووووووذا ُتصووووووورُ  يف ا 

 

 كحووووووُق َسووووووَخك بلصقووووووِج الِضووووووَقاَففْ  

ـَ البَِؼووووووا ِ    ولووووووقَس مصووووووروًفا ِموووووو

 

ووووووووووَؿا ِ   ـَ يف السَّ  إٓ بَِؼوووووووووواٌ  جوووووووووو 

ـٍ وِمـًوووووووك وَبوووووووْدرِ    مثوووووووُؾ ُحـَوووووووْق

 

 ابِوووووووووووٍؼ وِحْجووووووووووورِ وواسوووووووووووٍط ودَ  

وووِؾْػ   وووعرِ الصَّ  وجوووائٌز يف َصوووـَعِة الشل

 

 أْن َيصوووورَِ  الّشوووواطُر مووووا ٓ َيـَصوووورِْ   

 تاب انؼدد 
 وإْن َكطؼووووووَ  بووووووالعؼقِد يف الَعووووووددْ 

 

َشوووْد    فووواكُظْر إلوووك الَؿعووودوِد ُلّؼقوووَ  الرَّ

رِ    فَلعبِوووووووِ  الَفووووووواَ  َموووووووَع الُؿوووووووذكَّ

 

وووووِ  الُؿشوووووَتِفرِ    واحوووووِذْ  َموووووَع الؿمكَّ

 قُن لوووول خؿسووووُة أعووووقاٍب ُجووووُددْ تؼوووو 

 

ـَ الـّوووقِ  وُقوووْد    وازُموووْؿ لَفوووا تسوووًعا ِمووو

َبوووووووا   وإْن ذكووووووورَت العووووووودَد الُؿركَّ

 

 َفْفووووَق الووووذي اسووووَتقَجَج أْن ٓ ُيعَرَبووووا 
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ووووووِ    فووووووللحِؼ الَفوووووواَ  مووووووَع الؿمكَّ

 

 بووووووووووينخرِ الّثوووووووووواين وٓ َتؽَتوووووووووورِِث  

 مثاُلووووووُف طـوووووودي عوووووو َث َطْشووووووَرهْ  

 

هْ ُجَؿاَكووووووووووووووووووًة مـُظقَمووووووووووووووووووًة َودُ    رَّ

 وقوووود َتـَوووواَهك الؼووووقُن يف إسووووؿا ِ  

 

 طؾووووووك اختصوووووواٍر وطؾووووووك اسووووووتقَػا ِ  

 وطؽُسوووووووَفا ُيعَؿوووووووُؾ يف الّتوووووووذكقرِ  

 

 بغقووووووووووورِ إشوووووووووووَؽاٍن وٓ َتووووووووووولخقرِ  

 وقوووود َتـَوووواَهك الؼووووقُن يف إسووووؿا ِ  

 

 طؾووووووك اختصوووووواٍر وطؾووووووك اسووووووتقَػا ِ  

 تاب َٕاصة انفؼم ادلضازع ٔجٕاشيّ 
 وَحوووووؼَّ أْن كشوووووَرَح شووووورًحا ُيػِفوووووؿُ 

 

 مووووا َيـِصووووُج الػعووووَؾ ومووووا قوووود َيجووووِز ُ  

ـْ    فتـِصووووُج الػعووووَؾ الّسووووؾقَؿ أْن وَلوووو

 

 وكووووووول وَكوووووووْق  ُعوووووووّؿ حتوووووووك وإَذنْ  

 والـَّصووووووج يف الُؿعتووووووؾل كالّسووووووؾقؿِ  

 

وووووووَة الّسوووووووؼقؿِ    فاكِصوووووووبُف َتشوووووووػل ِطؾَّ

ـَ َتبَتووووودي بالَؽسووووورِ    والووووو ُ  حوووووق

 

 كؿثوووووووِؾ موووووووا َتؽِسوووووووُر ُٓ  الجووووووورل  

 َقاَب الـَّفوووولوالَػووواُ  إْن جووووا ْت جووو 

 

 وإموووووورِ والَعووووووْرِف مًعووووووا والـَّػوووووول 

 ويف َجوووقاِب لقوووَ  لووول وَهوووْؾ فَتوووك 

 

ووووووووك ومَتووووووووك  ـَ َمْغووووووووَداَ  وأكَّ  وأيوووووووو

 والوووقاُو إْن جوووا ْت بؿعـَوووك الَجؿوووعِ  

 

 يف صؾوووووووِج الؿووووووولمقِر أو يف الَؿـوووووووعِ  

 وَيـِصووووووُج الِػعووووووَؾ بوووووولْو وحتَّووووووك 

 

 وكوووووووووووؾ  َذا ُأِدَ  ُكْتًبوووووووووووا شوووووووووووتَّك 

 يووووا فَتووووك أْن تووووذهَباتؼووووقُن أبغوووول  

 

ـْ أَزاَن قائًؿووووووووووا أو َترَكَبووووووووووا   ولوووووووووو

 وج وووووُ  كووووول ُتوووووقلَِقـل الَؽَراموووووفْ  

 

 وِسوووووورُت حتووووووك َأدُخووووووَؾ الَقَؿاَمووووووفْ  

 واقَتوووووبِِس الِعؾوووووَؿ لؽقَؿوووووا ُتْؽَرَموووووا 

 

 وطووووواِ  أسوووووباَب الَفوووووَقى لَِتسوووووؾَؿا 

 وٓ ُتؿووووووووواِر جووووووووواهً  فَتتَعَبوووووووووا 

 

 وموووووووووا طؾقوووووووووَؽ َطتُبوووووووووُف َفُتْعَتَبوووووووووا 

 صووووديٌؼ ُمخِؾووووٌص فُلْقِصووووَدهْ وهووووْؾ  

 

 ولقوووووَ  لووووول َكـوووووَز الِغـَوووووك َفلرفِوووووَدهْ  

 وُزْر َفَتْؾَتوووووووذَّ بلصوووووووـَاِ  الِؼوووووووَرى 

 

ووووووْر وُتِسووووووكَ  الَؿحَضووووووَرا  ِِ  وٓ ُتحا
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ـْ َيُؼووووْؾ إين َسل َشووووك َحَرَمووووْؽ   وموووو

 

 فُؼوووووووْؾ لوووووووُف أكووووووو  إًذا أخَترَِموووووووْؽ  

 وُقووووْؾ لووووُف يف الَعووووْرِف يووووا هووووذا أٓ 

 

 قَج َموووووووْلَك َتـووووووِزُن طـوووووودي فُتِصوووووو 

 ففوووووووووذِه َكَقاِصوووووووووُج إفعوووووووووانِ  

 

 َمثَّؾُتَفوووووووا َفاحوووووووُذ طؾوووووووك تِؿَثوووووووالِل 

ـْ َخاتَِؿوووووُة الػعوووووِؾ ألوووووْػ    وإْن َتُؽووووو

 

 َفْفوووووَل طؾوووووك ُسوووووُؽقكَِفا ٓ َتخَتِؾوووووْػ  

ووووك أبووووق الّسووووعقدِ   َِ ـْ َير  تؼووووقُن لوووو

 

 حّتووووووووك َيووووووووَرى َكَتووووووووائَ  الُقطووووووووقدِ  

 فصم األفؼال اخلًعح 
َـّ ا  لطَّوووَرْ  وخؿسوووٌة َتحوووِذُ  موووـُف

  

 يف َكصووووووووووبَِفا فللِؼووووووووووِف وٓ َتَخووووووووووْػ 

 َوْهوووووَل َلِؼقوووووَ  الَخقوووووَر َتػَعووووو نِ   

  

 وَيػعوووووووووو ِن فوووووووووواطرِِ  الَؿَبوووووووووواين

 وتػعؾووووووووووقَن عووووووووووّؿ َيػعؾقَكووووووووووا  

  

 وأكوووووووووِ  يوووووووووا أسوووووووووَؿاُ  َتػَعؾقـَوووووووووا

 ففووووووذِه ُتحووووووَذُ  مـَفووووووا الـ ووووووقنُ   

  

 يف َكصووووووووووبَِفا لَقظَفووووووووووَر الّسووووووووووُؽقنُ 

ـْ    ـِ لوووووو ْيووووووَدْي  َتـطِؾَؼوووووواتؼووووووقُن لؾزَّ

  

ـْ َيػَترَِقووووووووا  وَفرَقووووووووَدا الّسووووووووؿاِ  لوووووووو

 وَجاِهووودوا يوووا َقوووقِ  حتوووك َتغـَؿوووقا  

  

 وَقوووووواتِؾقا الُؽّػوووووواَر َكقَؿووووووا ُيسووووووِؾؿقا

ـْ َيطقووَج الَعووقُش حتووك ُتسووَعِدي    ولوو

  

ووووِدي  يووووا هـووووُد بالَقصووووِؾ الووووذي َيشووووػل الصَّ

 جٕاشو انفؼم ادلضازع  
 وُيجوووووَزُ  الػعوووووُؾ بَِؾوووووْؿ يف الـّْػووووول

 

 ِ  يف إموووووورِ وٓ يف الـّفوووووولوالوووووو 

وووا  ـْ ُحوووروِ  الَجوووزِ  أيًضوووا لؿَّ  وِمووو

 

ووووووا ـْ َيووووووِزْد فقفووووووا َيُؼووووووْؾ َألؿَّ  وَموووووو

ـْ َطوووَذْن    تؼوووقُن لوووؿ َتسوووَؿْع كووو َ  َمووو

 

ـْ إذا قووووواَن َفَعوووووْؾ   وٓ ُتَخاِصوووووْؿ َمووووو

ـْ َوَردْ   ووووا َيوووورِْد َمووووْع َموووو  وَخالووووٌد لؿَّ

 

ـْ َيووووَقدْ  ـْ َيووووَقدَّ َفؾُقَقاِصووووْؾ َموووو  وَموووو

 َت َهوووووووووووووووا ألوووووووووووووووٌػ وٓ ُ  وإنْ  

 

ووووو  ُ   فؾوووووقَس  قوووووُر الؽسووووورِ والسَّ

 تؼوووووووووقُن ٓ َتـَتِفووووووووورِ الِؿسوووووووووؽِقـَا 

 

ـِ الَّووووووووِذيـَا  وِمثُؾووووووووُف َلووووووووْؿ َيؽوووووووو
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 وإْن َتووووووَر الُؿعتووووووؾَّ فقفووووووا ِرْدَفووووووا

 

 أو  اِخوووورِ الِػعووووَؾ َفِسووووْؿُف الَحووووْذَفا

 تؼوووووووقُن ٓ َتووووووولَس وٓ ُتووووووومِذ َوٓ 

 

 َتُؼووووْؾ بِوووو  ِطؾووووؿ وٓ َتْحووووُس الطلوووو 

 وأكووووَ  يووووا زيووووُد َفوووو  َتووووزَدْد َطـَووووا 

 

 وٓ َتبِوووووووووْع إٓ بِـَؼوووووووووٍد يف ِمـَوووووووووك

 والَجوووزُ  يف الَخؿَسوووِة مثوووُؾ الـَّْصوووِج  

 

 َفووواقـَْع بنيَجوووازي وُقوووْؾ لووول َحسوووبِل

 فصم يف انشسط ٔاجلصاء 
 هوووووذا وإْن يف الّشووووورِا والَجوووووَزا ِ  

  

ـِ بِوووووووو  امتِووووووووَرا ِ   َتجووووووووِزُ  فعؾووووووووق

ـْ ومَ     فَؿوووووووواوتِؾقَهووووووووا أيك وَموووووووو

  

 وحقُثَؿوووووووا أيًضوووووووا وَموووووووا وإذَموووووووا

ووووووك وَمَتوووووووك   َـّ وَأكَّ ـَ موووووووـُف  وأيوووووو

  

 فووووواحَػْظ جؿقوووووَع إَدَواِت يوووووا فَتوووووك

وووووووا    وَزاَد قوووووووقٌ  موووووووا فؼوووووووالقا إمَّ

  

وووووووووا  وأيـَؿوووووووووا كَؿوووووووووا َتَؾوووووووووْقا أيَّامَّ

 تؼوووقُن إْن تخوووُرْج ُتَصووواِدْ  ُرشوووَدا  

  

 وأيـَؿووووووا َتووووووذَهْج ُتوووووو ِ  َسووووووعَدا

ـْ َيوووووووووُزْر أُزْرهُ     باّتػووووووووواِ   وَمووووووووو

  

 وهؽوووووووووذا َتصوووووووووـَُع يف الَبوووووووووَقاقل

 ففووووووووووذِه َجووووووووووَقاِزُ  إفَعووووووووووانِ   

  

 َجَؾقُتَفووووووووووا َمـُظقَمووووووووووَة الملِوووووووووول

 َفوواحَػْظ ُوِققوووَ  السوووفَق موووا أمَؾقوووُ    

  

 وِقووووْس طؾووووك الَؿووووذكقِر مووووا ألَغقووووُ  

 تاب انثُاء  
ووووووْؿ أنَّ يف بعووووووِض الَؽِؾووووووؿْ    عووووووؿَّ َتَعؾَّ

  

 موووا ُهووووَق مبـوووولك طؾوووك َوِووووٍع ُرِسووووؿْ 

ـْ إذ َبـَْقَهووووووا وأَجووووووْؾ    ـقا َموووووو  فَسووووووؽَّ

  

ـْ وكعووووْؿ وَكووووْؿ وَهووووْؾ   وُمووووْذ ولؽوووو

ـْ    وووووؿَّ يف الَغاَيوووووِة ِموووووـ َقبوووووُؾ وِمووووو ُِ  و

  

ـْ  ووووا بعووووُد فووووافَفْؿ َواَسووووتبِ  َبعووووُد وأمَّ

ـُ     وحقووووووُ  ُعووووووؿَّ ُمـووووووُذ ُعووووووؿَّ كحوووووو

  

ـُ   وَقوووووط  َفاحَػْظَفوووووا َطوووووَداَ  الؾَّحووووو

وووووووووواَن ويف   ـَ وأيَّ  والػووووووووووتُح يف أيوووووووووو

  

 َػ وَشوووووووتَّاَن وُربَّ فووووووواطرِِ  كقووووووو

  



 e 

g h 
f  37 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 
 

ـَ الَعووووَددْ  بووووقا ِموووو  وقوووود َبـَووووقا مووووا َركَّ

  

ـَ ُيَعوووووْد   بِػوووووتِح كوووووَؾ مـُفؿوووووا حوووووق

 وَأمووووِس مبـوووولك طؾوووووك الؽسوووورِ فوووووننْ   

  

ـْ   ُصووووّغَر صوووواَر ُمعَرًبووووا طـووووَد الَػطِوووو

وووووووووووا وهووووووووووومٓ ِ     وَجْقووووووووووورِ أْي حؼن

  

 كوووووووولمِس يف الؽسوووووووورِ ويف البِـَووووووووا ِ 

 مثووووَؾ َمووووا وققووووَؾ يف الحوووورِب َكووووَزانِ   

  

َمك  قوووووالقا َحوووووَذاِ  وَقَطووووواِ  يف الووووود 

ـَ يف إفَعوووووووانِ     وقووووووود ُبـِوووووووْل َيػَعْؾووووووو

  

 فؿووووووووووا لووووووووووُف ُمغّقووووووووووٌر بَحووووووووووانِ 

ـَ َوَلووووؿْ     تؼووووقُن مـووووُف الـ ووووقُ  َيْسووووَرْح

  

َحوووووووواِ  بِووووووووالـََّعؿْ  ـَ إٓ لِؾل  َيْسووووووووَرْح

 ففووووووووووذِه أمثؾووووووووووٌة مّؿووووووووووا ُبـِوووووووووول  

  

ـِ   َجائَِؾووووووووووٌة َدائِووووووووووَرٌة يف إلُسوووووووووو

 كووووووووؾ  َمبـوووووووولٍّ يؽووووووووقُن آِخووووووووَرهُ و  

  

 طؾووووك َسووووَقاٍ  َفاسووووَتِؿْع مووووا أذُكووووَرهُ 

 اخلامتح  
وووووووْ  ُمؾَحوووووووُة ا طوووووووَراِب   وَقوووووووْد َتَؼضَّ

  

 ُمقَدَطووووووووووًة َبووووووووووَدائَع ا طوووووووووورِاِب 

ـِ     َفووووووواكُظْر إلقفوووووووا َكَظوووووووَر الُؿسَتحِسووووووو

  

ـِ  وووووو َـّ بفووووووا وَحسل ـِ الظَّوووووو  وأحِسوووووو

 وإْن َتِجوووووووْد َطقًبوووووووا َفُسووووووودَّ الَخَؾووووووو   

  

ـْ ٓ فقوووووِف َطقوووووٌج َوَطووووو  َفَجوووووؾَّ   َمووووو

 والحؿووووووووُد هلل طؾووووووووك مووووووووا أْوَلووووووووك  

  

 َفوووووـِعَؿ َموووووا أْوَلوووووك َوكِعوووووَؿ الَؿوووووقَلك

وووووَؿدِ    ووووو ُة بعوووووَد َحؿوووووِد الصَّ  ُعوووووؿَّ الصَّ

  

ووووودِ   طؾوووووك الـَّبووووولل الُؿصوووووَطَػك ُمحؿَّ

 ُعووووووووؿَّ طؾووووووووك أصووووووووَحابِِف وِطتَرتِووووووووفْ   

  

 وَتوووووووووووابِِعل َمَؼالِوووووووووووِف وُسوووووووووووـَّتِفْ 

ووووووووووووِؾ إخَقووووووووووووارِ َوآلِووووووووووووِف إَفا   ِِ 

  

ـَ الـََّفوووووارِ   َموووووا اكَسوووووَؾَم الؾقوووووُؾ ِمووووو

   

 



 e 

g h 
f  38 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

  
 

 

 
ُ
زض

َّ
 األٔل  اند

﷽ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد وطؾك آلف 

 وأصحابف أجؿعقـ، 

 أما بعد..

فـحـ يف لقؾة إربعاء الرابع مـ الؿحرم مـ سـة ثؿاٍن وثالثقـ وأربعؿائٍة 

سالمقة ، يف إكاديؿقة اإل♥جرة الحبقب الؿصطػك وألٍػ مـ ه

الدرس  َؾ مـ مديـة الرياض حرسفا اهلل: لـسج ُؾ جُيَس الؿػتقحة، والدرس هذا 

 ة اإلطراب لؾحريري البصري طؾقف رحؿة اهلل تعالك.حَ ؾمُ إول مـ دروس شرح 

يف أول هذا الدرس يطقب لل أن أرحب بجؿقع الؿشاهديـ والؿشاهدات، 

البـات، وأسلل اهلل ـ والؿستؿعات، مـ اإلخقة وإخقات، وإبـاء ووالؿستؿعق

بلسؿائف الحسـك وصػاتف العؾك، أن يجعؾ هذا الدرس درًسا كافًعا  كسبحاكف وتعال

 مػفقًما واضًحا مبارًكا، إكف طؾك كؾ شلٍء قديٌر.

اإلطراب لؾحريري  ةِ حَ ؾمُ يف شرح  -بنذن اهلل تعالك-هذا الدرس سقؽقن 

قبؾ أن كتؽؾؿ  ، فؾفذا سـبدأ هذا الدرس بالتعريػ بالـاضؿ البصري 

 طؾك مـظقمتف.

أبق محؿد الؼاسؿ بـ طؾل بـ محؿد بـ طثؿان الحريري البصري  الـاضؿ هق:

 . 

طشرة  َت ولد يف الؼرن الرابع، وتقيف يف أوائؾ الؼرن الخامس، يف سـة س
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 وخؿسؿائة، طـ سبعقـ سـًة.

كاثًرا مـ الطراز إول، ذكروا يف ترجؿتف أكف كان غايًة كان كحقًيا أديًبا شاطًرا 

 يف الذكاء والػطـة والػصاحة والبالغة. 

التل بؼل يف تللقػفا  "مؼامات الحريري"لف مملػاٌت كثقرٌة، أطظؿفا الؿؼامات، 

 طدة سـقاٍت، وهل خؿسقن مؼامًة كؾ مؼامٍة طبارٌة طـ قصٍة متخقؾٍة صاغفا 

 رائٍع،
ٍّ

حتك قال طـفا ياققت الحؿقي يف كتابف معجؿ إدباء: ولف  بلسؾقٍب أدبل

تصاكقػ تشفد بػضؾف وتؼر بـُبؾف، وكػاه شاهًدا كتاب الؿؼامات التل أبر طؾك 

 إوائؾ، وأطجز إواخر.

 ُمؾحة اإلطراب، وسقليت الؽالم طؾقفا.  ومـ كتبف:

 ؾغقي.درة الغقاص يف أوهام الخقاص، وهق كتاب يف التصحقح ال ومـ كتبف:

 . ففذا تعريٌػ سريٌع بالـاضؿ 

ة اإلطراب هل أرجقزٌة، أي: إهنا حَ ؾمُ ، و"ة اإلطرابحَ ؾمُ "أما الؿـظقمة ففل 

فا يف طدد أبقاهتا، لؽـ الؿشفقر أهنا خُ سكُ لقست كتاًبا مـثقًرا، وإكؿا أرجقزٌة تختؾػ 

 لتعؾقؿل.يف سبعٍة وسبعقـ وثالثؿائة بقٍت مـ الرجز الؿشطقر الؿزدوج يف الـحق ا

فا يف طدد إبقات كؿا قؾـا، كؿا اختؾػت أيًضا يف بعض ألػاضفا، خُ سكُ اختؾػت 

ة صبعت كثقًرا وحدها ومع حَ ؾؿُ وقد كذكر شقًئا مـ ذلؽ، مـ الؿفؿ أن كؼقل: إن ال

 شروحفا.

ة هق الؽالم الؿؾقح، أو ما حَ ؾؿُ ة اإلطراب، الحَ ؾمُ سؿاها  الحريري 

ة اإلطراب وسـخة أداب، والسـخة حَ ؾمُ الـسخ  ُيستؿؾح مـ الحديث، ويف بعض

 ة اإلطراب.حَ ؾؿُ إصؾ، ويف بعض الـسخ وكسخة أداب، إٓ أهنا طرفت ب

ة اإلطراب أطؾك مـ حَ ؾمُ يعدوهنا مـ متقن الـحق الؿتقسطة، إٓ أن الحؼقؼة أن 

 أجرومقة لؽـفا أكزل مـ قطر الـدى ٓبـ هشام، ومـ إزهرية لخالد إزهري. 
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فقفا بضبط الؾغة والؽالم، بحقث ٓ يخطئ  كان اهتؿام الحريري 

الؿتؽؾؿ والؽاتب، فؾفذا أغػؾ كثقًرا مـ إحؽام والؿصطؾحات والخالفات 

 الؿفؿة يف سبقؾ ذلؽ.

، ُشرحت كثقًرا وُخدمت كثقًرا وأول مـ شرحفا كاضؿفا، الحريري 

 .تقر فائز فارس وشرحف مطبقٌع ومحؼٌؼ وأفضؾ تحؼقٍؼ لف هق تحؼقؼ الدك

وشروحفا بعد ذلؽ كثقرٌة، فؿـ أوضح شروحفا وأسفؾفا شرح بحرق، 

واسؿف تحػة إحباب وصرفة إصحاب لبْحرق الحضرمل، وكذلؽ كشػ 

 الـؼاب لعبد اهلل الػاكفاين، أو لعبد اهلل الػاكفل.

ة، لؿحؿد بـ حَ ؾؿُ ولفا شروٌح صقيؾٌة فؿـ شروحفا الطقيؾة الؾؿحة يف شرح ال

 حسـ الصائغ.ال

ة اإلطراب: سفقلتفا، حَ ؾمُ لفا خصائص وٓ تخؾق مـ طققٍب، فؿـ خصائص 

، فؾفذا أضـ أن الطالب لق استؿع  ـٌ فـاضؿفا كؿا طرفـا أديٌب بارٌع، وشاطٌر متؿؽ

 طؾقفا طدة مراٍت لحػظ كثقًرا مـفا، أما إذا ألؼك بالف طؾقفا فسقحػظفا يف أياٍم قؾقؾٍة.

فا، ففل لقست ألػقًة، وإكؿا أقؾ مـ أربعؿائة بقٍت كؿا تِ ومـ خصائصفا، قؾة أبقا

 رأيتؿ.

ومـ خصائصفا، كثقرة أمثؾتفا، فؼد مثؾ آسؿ مثاًل بثؿاكقة أمثؾٍة، وكذلؽ 

 طـ هذا العدد كثقًرا. ْت ؾؼَ لؾحرف، فؾق أكـا حذفـا إمثؾة الؿـظقمة ل

قٍر مـ ففذا مـ خصائصفا، ومـ طققهبا: قؾة الؿعؾقمات فقفا، اشتغال كث

 كؿا ذكركا قبؾ قؾقٍؾ.-إبقات بإمثؾة

ومـ طققهبا اطتؿادها طؾك الؿذهب البصري، وقؾة ذكره لؾؿذاهب إخرى 

خاصًة الؿذهب الؽقيف، بؾ قؾة ذكره لؾخالفات الؿفؿة مع أن بعضفا خالٌف ققٌي 

 بالدلقؾ. قطجًدا، وقد يؽقن هق إح
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ة حَ ؾمُ طؾك الؿـظقمة وكالٌم  - -ففذا كالٌم طؾك الـاضؿ الحريري

 اإلطراب.

ة اإلطراب لـؾؼل كظرًة طامًة طؾقفا قبؾ أن حَ ؾمُ بؼل أن كدخؾ أكثر مـ ذلؽ إلك 

 كبدأ بؼراءهتا بقًتا بقًتا وشرحفا، كريد أن كتعرف طؾك كقػقة ترتقبفا، 

 :نٔف زتب احلسٓسٖ ٍرِ امليعْم٘

  الحريري قسؿفا إلك ع عة أقساٍ ،

  مؼدماٌت كحقيٌة، إون:

 إطراب آسؿ،  والثاين:

 إطراب الػعؾ الؿضارع. والثال :

الؿؼدمات الـحقية ذكر فقف تعريػ الؽالم، واكؼسام الؽؾؿة إلك : فالؼسؿ إون

اسٍؿ وفعٍؾ وحرٍف، واكؼسام آسؿ إلك كؽرٍة ومعرفٍة، وإحؽام اإلطرابقة 

 وطالماهتا.

آسؿ، اإلضافة والجر إطراب آسؿ فذكر فقف مقاضع جر  وأما الؼسؿ الثاين

بحروف الجر، ومقاضع رفع آسؿ كالؿبتدأ والخرب والػاطؾ وكائبف، ومقاضع 

 كصب آسؿ، كالؿػاطقؾ الخؿسة و الحال والتؿققز وآستثـاء إلخ.

ويف آخر آسؿ ذكر أحؽاًما أخرى لالسؿ كالتصغقر والـسب والتقابع وما ٓ 

 يـصرف والعدد.

ة هق يف إطراب الػعؾ الؿضارع، ذكر فقف مقاضع حَ ؾؿُ مـ ال أما الؼسؿ الثال 

رفع الػعؾ الؿضارع، ومقاضع كصب الػعؾ الؿضارع، ومقاضع جزم الػعؾ 

 الؿضارع.
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ة بباٍب طؼده لؾؽالم طؾك البـاء، وحصر الؿبـقات كلن البـاء حَ ؾؿُ تؿ الثؿ َخ 

 ا الباب.ة يف هذحَ ؾؿُ ة فلراد أن يجؿعف يف آخر الحَ ؾؿُ تػرق الؽالم طؾقف يف ال

ة كريد أن كدخؾ إلقفا، مػتتحقـ مؼدمتفا حَ ؾؿُ بعد أن ألؼقـا كظرًة سريعًة طؾك ال

 مستؿعقـ إلك هذه الؿؼدمة مـ أخقـا الػاضؾ إخ سعد.

 تػضؾ واستعـ باهلل واقرأ 

 

 يقديح 
ُ
 هي

َ
 ح اإلػساب.ح

الحؿد هلل وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، أما 

 ..بعد

 فالؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا ولؾحاضريـ والؿشاهديـ وجؿقع الؿسؾؿقـ..

 الؼاسؿ الحريري:  محؿدقال أبق 

 أقوووووقُن ِموووووـ َبعوووووِد افتَِتووووواِح الؼوووووقنِ 

 

 

 بِحؿوووِد ذي الطَّوووْقِن الشوووديِد الَحوووقنِ  

 

 

 وَبعوووووووووووَدُه فلفَضوووووووووووُؾ الّسووووووووووو  ِ 

 

  

 طؾووووووووك الـّبووووووووّل َسووووووووّقِد إَكووووووووا ِ  

 

 

 وآلِووووووووووووِف إصَفوووووووووووواِر خقوووووووووووورِ آنِ 

 

 

 فوووووافَفؿ َك مووووول واسوووووَتِؿْع َمَؼوووووالل 

 

 

 َيوووووا َسوووووائِؾل طوووووـ الَؽووووو ِ  الُؿـوووووَتظِؿْ 

 

  

ا وَكقًطووووا وإلووووك َكووووْؿ َيـَؼِسووووؿْ    َحوووودن

 

 

شوووووَد َموووووا أقوووووقُن   اسوووووَؿع ُهوووووِديَ  الر 

 

 

 وافَفْؿوووووُف َففوووووَؿ َموووووـ لوووووُف َمعُؼوووووقُن  

 

 
َم  تف بخؿسة أبقاٍت سؿعـاها، واضحٍة ذكر فقفا البسؿؾة حَ ؾؿُ ل َقدَّ

، وبقـ سبب كظؿفا، وذكر فقفا - -لحؿدلة والصالة طؾك الـبلوا

قال يف البقت الثاين: وأفضؾ الصالة  الدطاء بالرشد والػفؿ، ولق أكف 

 . والسالم، فجؿع بقـ الصالة والسالم لؽان ذلؽ أفضؾ مـ إفراده السالم
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ق مؼقل الؼقل ويف البقت الرابع قال: )َيا َسائِؾل طـ الَؽالِم الُؿـَتظِْؿ(، هذا ه

الذي ذكره يف البقت إول: أققل، ماذا أققل؟ أققل يا سائؾل، وما بقـفؿا كالٌم 

 معرتٌض.

ويف آخر البقت الخامس يؼقل: )وافَفْؿُف َففَؿ َمـ لُف َمعُؼقُل(، كؾؿة معؼقل هـا 

اسؿ مػعقٍل بؿعـك الؿصدر، اسٌؿ طؾك وزن مػعقل لؽـفا بؿعـك الؿصدر، يعـل: 

: مػفقٌم بؿعـك الػفؿ، معؼقٌل بؿعـك العؼؾ، يعـل: اففؿف ففؿ مـ لف مػعقٌل، يعـل

 طؼٌؾ.

والؿػعقل قد يليت بؿعـك الؿصدر، وإن كان هذا لقس كثقًرا يف الؾغة، ولؽـف 

وارٌد وثابٌت، ومـ ذلؽ ققلفؿ: الؿقسقر والؿعسقر والؿخؾقق بؿعـك القسر 

، ولقس طـدي مقسقٌر يعـل اهلل ُؼ ؾَخ والعسر والخؾؼ، تؼقل هذا مخؾقق اهلل، أي 

ڻ  ڻ ڻ ڻ)يسٌر، وخرج بعضفؿ طؾك ذلؽ سبحاكف وتعالك: 

، الؿػتقن قالقا بؿعـك الػتـة، يعـل بليؽؿ الػتـة، وإن كان [6 -5]الؼؾؿ:  (ۀ

الجؿفقر أبؼقا الؿػتقن طؾك معـك اسؿ الؿػعقل، وحؽؿقا طؾك الباب يف بليؽؿ 

 أيؽؿ الؿػتقن.بلهنا زائدٌة لؾتقكقد، أي فستبصر ويبصرون 

ففذا ما يتعؾؼ بالؿؼدمة ولـ كطقؾ إلك أكثر مـ ذلؽ لــتؼؾ إلك الباب التالل، 

لؿ يجعؾ يف مـظقمتف  وهق باب الؽالم والؽؾؿة، وكشقر إلك أن الحريري 

يـ لألبقاب، فنن وجدتؿ شقًئا مـ ذلؽ ففق مـ طؿؾ الؿحؼؼقـ، فؾفذا اوطـ

ـ التل زادها بقـ معؽقفتقـ، لقبقـ أهنا ياوالؿحؼؼ الدققؼ يف طؿؾف يضع هذه العـ

 مـ زياداتف، أما الحريري فؼد كظؿفا كامؾًة متتابعًة.

 باب الؽالم والؽؾؿةكـتؼؾ إلك الباب التالل وهق الباب الذي كسؿقف 
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 تاب انكالو ٔانكهًح
 الَؽووووو ِ  موووووا أفووووواَد الُؿسوووووَتِؿعْ  د  َحووووو

 

 

 َسووووَعك َزيووووٌد وَطؿوووورٌو ُمتبووووع قَ كحوووو 

 

 

 لووووووووذي طؾقووووووووِف ُيبـَووووووووكوَكقُطووووووووُف ا

 

 

 اسوووووٌؿ وفِعوووووٌؾ عوووووؿ حووووورُ  َمعـَوووووك 

 

 

 فآسوووووؿ موووووا يدخؾوووووف موووووـ وإلوووووك

 

 

 ا بحتوووووك وطؾوووووكوً أو كوووووان مجووووورو 

 

 

 مثالووووووووف زيوووووووود وخقووووووووؾ و ووووووووـؿ

 

 

 وذا وتؾوووووؽ والوووووذي وموووووـ وكوووووؿ 

 

 

ـُ   والِػعوووووُؾ َموووووا َيووووودُخُؾ َقوووووْد والّسوووووق

 

 

ـُ    طؾقووووووووِف ِمثووووووووُؾ َبوووووووواَن أو َيبِووووووووق

 

 

 أو َلِحَؼْتووووووووُف توووووووواُ  َمووووووووـ ُيحووووووووّدُث 

 

 

 كؼوووووقلِفؿ يف َلوووووقَس لسوووووُ  َأكُػوووووُ   

 

 

 ُقووووْؾ  قَ أو كوووواَن أمووووًرا َذا اشووووتَِؼاٍ  كحوووو

 

 

 ومثُؾووُف ادُخووْؾ واكَبِسووْط واشووَرْب وُكووْؾ  

 

 

 والحووووورُ  موووووا لقسوووووْ  لوووووُف َطَ َموووووةْ 

 

 

َمووووةْ   ـْ َط َّ  َفِؼووووْس طؾووووك َقووووقلل َتُؽوووو

 

 

ووووووووووووا  مثاُلووووووووووووُف حّتووووووووووووك وٓ َوُعؿَّ

 

 

وووووا   وهوووووؾ وَبوووووؾ وَلوووووق وَلوووووؿ وَلؿَّ

 

 
ة اإلطراب يجدون فقفا حَ الذيـ يتابعقكـا ربؿا يتابعقكـا طؾك ُكسٍخ مِـ ُمؾاإلخقة 

بعض إلػاظ تختؾػ طؿا يؼرأه إخ، وهذا كؿا أشركا قبؾ قؾقٍؾ إما أن يؽقن مـ 

اختالف الـسخ، وقد يؽقن مـ الخطل يف الطباطة، وخاصًة ما يتعؾؼ بالضبط، أما 

ؼ وكذكر بعض هذه الخالفات اختالف الؽؾؿات هق مـ اختالف الـسخ، سـعؾ

 ولـ كطقؾ يف ذكر هذه الخالفات.

أمقٍر، ثالث مسائؾ، ذكر  ثالثةُ  يف هذا الباب، باب الؽالم والؽؾؿة، ذكر 

 تعريػ الؽالم، وذكر أكقاع الؽؾؿة، وذكر العالمات التل تؿقز كؾ كقٍع طـ أخر.

 : فػل الؿسللة إولك وهل تعريػ الؽالم، قال 

 موووووا أفووووواَد الُؿسوووووَتِؿعْ  حووووود الَؽووووو  ِ 

 

 

 َسووووَعك َزيووووٌد وَطؿوووورٌو ُمتبووووع قَ كحوووو 

 

 
 هق ما جؿع أمريـ وهؿا الؾػظ واإلفادة، الؾػظ الؿػقد. :تعريػ الؽ  

 أن يؽقن مـ الػؿ، وأن يؽقن بحروٍف. :الؾػظ يشؿؾ أمريـ
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، وأن يؽقن بالؾغة العربقة.واإلفادة يشؿؾ أمريـ أيًضا  : أن يؽقن لف معـك تامٌّ

قافر فقف هذان إمران الؾػظ واإلفادة والؾػظ كؿا قؾـا: يشتؿؾ طؾك أمريـ فؿا ت

أن يؽقن مـ الػؿ وأن يؽقن بحروٍف، واإلفادة يشتؿؾ طؾك أمريـ أن يدل طؾك 

، وأن يؽقن بالؾغة العربقة، ففق الذي يسؿقف الـحقي  ن الؽالم.قمعـك تامٍّ

 ٓ كسؿقفا كالًما.  "يف"فؼقلـا: 

 كالًما. ٓ كسؿقف  "محؿد"

 ٓ كسؿقف كالًما.  "قام"

 ٓ كسؿقف كالًما.  "باب"

 الدخقل.  نُ أٓ تػفؿ شقًئا؟، أكف مؽا "ٌب با": ُت صقب إذا قؾ

 أٓ تػفؿ شقًئا، أكف رجٌؾ، ذكٌر، إكساٌن. دٌ محؿ :ُ  إذا قؾ

: اإلفادة، والؿراد باإلفادة أن يدل طؾك معـك تػفؿ، لؽـ الؽالم قؾـا يف شرصف

ا،  نَّ معـك فؼط: ٕ تامٍّ لقس طؾك الؿعـك قد يؽقن معـًك كاقًصا، وقد يؽقن معـًك تامًّ

، طرفَت أكف إكساٌن ذكٌر، لؽـ ما بالف، ماذا صـع، ماذا فعؾ؟ "محؿد"فلكت إذا قؾَت: 

 الؿعـك ما زال كاقًصا.

ا، يضبطقن ذلؽ بلهنؿ يؼقلقن يحسـ  إذن فالؽالم ٓبد أن يؽقن الؿعـك فقف تامًّ

 ٕن الؿعـك قد تؿ. أن تسؽت طؾقف،

فػل، وقام، وباب، ومحؿد هذه ٓ تسؿك كالًما، ولؽـفا تسؿك كؾؿاٍت،  :إذن

ولق قؾَت إن قام محؿٌد ففذا أيًضا ٓ يسؿك كالًما لعدم تؿام الؿعـك، ولؽـف 

 ، ففذا كالم وكؾؿات.ُت كؾؿاٌت، وإذا قؾت إن قام محؿٌد قؿ

بؽك الطػؾ أكف متعٌب مريٌض، ؟ ٓ، مع أكف ُمػقٌد، إذا البؽاء هؾ هق كالمٌ 

  .الصراخ مػقٌد، لؽـف لقس كالًما ٕكف لقس لػًظا، لقست حروًفا مـ الػؿ



 e 

g h 
f  46 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

، فتػفؿ "يؽػل"أو  "ٓ"أو  "تعاَل "وكذلؽ الصراخ، إشارة القد قد ُتشقر بـ 

 لؽـفا لقست كالًما: ٕهنا لقست بؾػٍظ.

لقست طـد  الؾغات إطجؿقة كالؾغة اإلكجؾقزية والؾغات إخرى أيًضا

 الـحقيقـ كالًما: ٕهنا لقست بالؾغة العربقة.

 ؟ الؽتابة هؾ تسؿك طـد الـحقيقـ كالًما

ٓ تسؿك كالًما: ٕهنا لقست لػًظا، لؽـ يجب أن تطبؼ أحؽام الـحق طؾقفا 

 ٕهنا صقرة الؽالم، والصقرة يجب أن تؽقن ُمطابؼًة لؾؿصقر.

 : فنن قؾَ  

ون الـحق بتعريػ ؤؿاذا كؾ الـحقيقـ يبدما الػائدة مـ تعريػ الؽالم، ل

 الؽالم؟

الػائدة مـ ذلؽ أن تعرف مقضقع الـحق، أي: الشلء الذي يدرسف ويبحث فقف 

 ويطبؼ طؾقف. 

 أحؽا  الـحق تطبؼفا طؾك ماذا؟ 

 تطبؼفا طؾك الؽالم، صقب ما الؽالم؟ هذا هق الؽالم. 

 هؾ تطبؼ أحؽا  الـحق طؾك الؾغة ا كجؾقزية؟ 

، لؿاذا؟ ٕكف لقس كالًما طـد الـحقيقـ، كقكف مػقًدا أو غقر مػقٍد هذا طبْؼ ما تُ 

شلٌء آخر، ٓ شؽ أن الؾغات إجـبقة مػقدٌة لؿـ يػفؿفا، كؿا أن البؽاء والصراخ 

واإلشارة كؾفا مػقدٌة لؽـ ٓ تطبؼ طؾقفا أحؽام الـحق ٕهنا ٓ تسؿك طـد الـحقيقـ 

 كالًما.

 ففذه الؿسللة إولك.

َسَعك َزيٌد  قَ لشطر الثاين قال الحريري، والحريري دققٌؼ يف أمثؾتف، قال: )كحيف ا
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 .إن الؽالم كقطانوَطؿرٌو ُمتبع(، أراد أن يؼقل لؽ: 

، أو "سعك زيدٌ "الجؿؾة الػعؾقة، وهل التل بدأت بػعٍؾ كحق:  :الـق  إون

 ."اسعَ "، أو "يسعك زيدٌ "

اهلل "، أو "طؿرو متبعٌ "ت باسٍؿ كحق: الجؿؾة آسؿقة والتل بدأ :والـق  الثاين

 .  "العؾؿ كافعٌ "، أو "ربـا

 إلك الؿسللة الثاكقة وهل ثؿ اكتؼؾ 

 

 إَٔاع انكهًح 
 فؼال: 

 وَكقُطووووووووُف الووووووووذي طؾقووووووووِف ُيبـَووووووووك

 

 

 اسوووووٌؿ وفِعوووووٌؾ عوووووؿ حووووورُ  َمعـَوووووك 

 

 
فذكر يف هذا البقت أكقاع الؽؾؿة، وهل أن الؽؾؿة مفؿا تتبعتفا يف الؾغة العربقة 

ا أن تؽقن اسًؿا أو فعاًل أو حرًفا، حرف  فؾـ تخرج طـ هذه إكقاع الثالثة، إمَّ

 ك. ـَ عْ مَ 

 ؟ما دلقؾ الحصرفنن قؾَ : 

طؾك ذلؽ، آستؼصاء، التتبع لؽالم العرب، لؾؼرآن الؽريؿ،  فالجقاب

لؾحديث الشريػ، لؽالم العرب، فـجد أكف ٓ تخرج الؽؾؿات فقف طـ هذه 

 إكقاع.

)ثؿ حرُف(  "القاو"؟ قال الحريري: )اسٌؿ وفِعٌؾ( فعطػ بـ لؿاذا  َفنن قؾ 

، فالجقاب طـ ذلؽ هق أنَّ الحرف ُمتلخر الرتبة طـ آسؿ والػعؾ: "ثؿ"فعطػ بـ 

ا جؿؾٌة اسؿقٌة تتؽقن مـ:   ٕكف ٓ يؽقن ُطؿدًة يف الؽالم: ٕن الُجؿؾ كؿا طرفـا إمَّ

 . "اهلل طظقؿٌ "اسٍؿ واسٍؿ، كؼقلؽ:  -
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 . "محؿٌد جاء"وجؿؾٍة فعؾقٍة مثؾ:  أو اسؿٍ  -

 : الجؿؾة الػعؾقة وتتؽقن مـ: والـقع الثاين

 . "جاء محؿدٌ "فعٍؾ واسٍؿ مثؾ:  -

إذن فالجؿؾ تتؽقن بجؿقع أركاهنا وٓ تحتاج إلك حرٍف، وإكؿا الحرف يليت 

 بعد ذلؽ يف الؿؽؿالت.

اسؿ وفعؾ ثؿ  لؿاذا ققد الحرف هـا بؼقلف: )حرُف َمعـَك(، ولؿ يؼؾ: فنن قؾَ :

حرف، إكؿا قال )حرُف َمعـَك(، هؾ هـاك حرٌف آخر؟ الجقاب كعؿ، الحروف 

 كقطان:

 حروف معاٍن، والؿػرد حرف معـك. -

 وحروف مباٍن والؿػرد حرف مبـك. -

فحروف الؿباين هل الحروف الفجائقة ألػ، باء، إلك القاء، هذه الحروف هل 

 "ذهب"ك مـ الزاي ومـ القاء ومـ الدال. و ُيبـ "زيد"التل ُتبـك مـفا الؽؾؿات، فـ 

ُتبـك مـ: الذال والفاء والباء، تسؿك حروف مباٍن أو الحروف الفجائقة، هذه مـ 

طؿؾ الصريف، الذي يبحث يف بـقة الؽؾؿات، وٓ يبحث فقفا الـحق ولقست مـ 

 طؿؾ الـحق.

لتل حروف الؿعاين، حروف الؿعاين هل الؽؾؿة ا والـق  الثاين مـ الحرو :

 لقست اسًؿا وٓ فعاًل، لؽـ لفا معـك، وهل حروف الؿعاين، مثؾ: 

 ، حرف معـاه الـَّػل. "لؿ" -

حرف معـاه آستػفام. فحرف ٕكف لقس اسًؿا وٓ فعاًل، حرف  "هؾ" -

، الزاي يف زيد لقس لف "زيد"معـك ٕن لف معـك، لقس كحروف الؿباين، مثؾ: 

 س لف معـك، وإكؿا الؿعـك مـ مجؿقطفا. معـك، والقاء لقس لفا معـك، والدال لق
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رفـا أن أنَّ الؽؾؿة تـؼسؿ إلك اسٍؿ وفعٍؾ وحرٍف، فنذا طرفـا ذلؽ فؾـعرف ط

أن معرفة اكؼسام الؽؾؿة إلك اسٍؿ وفعٍؾ وحرٍف، هق الضرورة إولك يف الـحق: 

إلك ستليت وهل معرفة اكؼسام الؽؾؿة  ةٕن الـحق لف ضرورتان، هذه إولك، والثاكق

 .
ٍّ

 ُمعرٍب ومبـل

وطـدما كؼقن ِرورٌة، يعـل: أمٌر ٓبد أن يؼق  بف الـحقي، سقاً  ُصؾج مـف أو 

ذهـؽ بفاتقـ   قؼلؿ ُيطؾج مـف، فؼبؾ أي طؿؾقٍة كحقيٍة، قبؾ أي إطراٍب، ٓبد أن ي

 . الضرورتقـ

أن تحدد كقع الؽؾؿة، هؾ هل اسٌؿ أم فعٌؾ أم حرٌف، فنذا أخطلَت يف  إولك:

ديد الـقع، فؿعـك ذلؽ أكؽ أخطلَت مـ أول الطريؼ، أخذَت يؿقـًا، والطريؼ تح

يساٌر أو بالعؽس، فحقـئٍذ لـ تصؾ إلك الجقاب الصحقح، فالبد مـ آهتؿام هبذا 

إمر، معرفة كقع الؽؾؿة، فؾفذا سقفتؿ الحريري والـحقيقن بالتؿققز القاضح بقـ 

سؿ طـ غقره، وطالماٍت تؿقز الػعؾ طـ أكقاع الؽؾؿة، ويذكرون طالماٍت تؿقز آ

هذا إمر واضٌح ٓ يحتاج  نَّ غقره، وطالماٍت تؿقز الحرف طـ غقره، فنن قؾَت: إ

إلك كؾ هذا العـاء وكؾ هذا التؿققز، الجقاب طـ ذلؽ: كعؿ، أكثر الؽؾؿات يف 

 الؾغة العربقة التؿققز بقـفا واضٌح، أهنا اسٌؿ أو فعٌؾ أو حرٌف. 

 أسؿاٌء.  "زيدٌ "، و "كتاٌب "، و "جدارٌ "، و "باٌب "و ، "محؿدٌ "فـ 

، أو "يجؾس"، أو "جؾس"، أو "اذهب"أو  "يذهب"أو  "ذهب"ولق قؾَت: 

 ، هذه أفعاٌل. "اجؾس"

، هذه حروف، لؽـ "لؿ"، أو "قد"، أو "طـ"، أو "مـ"، أو "يف" :َ  ولق قؾ

يعرففا، هؾ هل يبؼك وراء ذلؽ كؾؿاٌت يخػك كقطفا طؾك كثقٍر مـ الدارسقـ، ٓ 

ا يف معرفة الحؽؿ الـحقي  اسٌؿ أو فعٌؾ أو حرٌف، وهذا سقجعؾف ُمضطرًبا جدًّ

 الصحقح واإلطراب.

، وهذا فعٌؾ "َذَهَب "تتؽقن مـ كؾؿتقـ، مـ:  "ذهبُت "ذهبُت،  فؾق قؾـا مثً :



 e 

g h 
f  51 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

 ، هؾ هل اسٌؿ أم حرٌف؟ "ذهبت"يف:  "التاء"ماٍض واضٌح، و 

هنا ضؿقُر، قد ُيخطئ الطَّالب فقظـفا حرًفا: ٕهنا الجقاب الصحقح أهنا اسُؿ: ٕ

 طؾك حرٍف واحٍد.

ہ ہ )يف ققلف تعالك:  "ُأف"؟ أو اطرب "َصف"لق قؾـا مثاًل: َصف، اطرب 

هؾ هل اسٌؿ أو فعٌؾ أو حرٌف،  "ُأف"، إذا كان ٓ يعرف [32]ا سرا :  (ہ ھ

 ؟ ًحاصحق ًياكحق اًل ا ويتعامؾ معفا تعامكقػ سقعرهب

اسؿان، إذن ستصبح يف إطراب إسؿاء، وأحؽام إسؿاء،  "صفٍ "و  "أٍف "و 

 ستؽقن قريًبا مـ الجقاب. -إن شاء اهلل -حقـئذٍ 

محؿد جالٌس، أو محؿٌد ذاهٌب، أو محؿٌد كائٌؿ، كائؿ وذاهب  لق قؾـا مثً :

 وجالٌس اسٌؿ أم فعٌؾ؟

 الصحقح أهنا أسؿاٌء، قد يظـ الطالب أهنا أفعاٌل.  الجقاب

جؾقس، ققام، أكؾ، شرب، هذه أيًضا أسؿاٌء، قد يظـ الطالب أهنا  ؾـا:لق ق

أفعاٌل: ٕن فقفا معـك الحدث، كعؿ صحقح الحدث مقجقٌد فقفا، كؿا أكف مقجقٌد 

، يعـل: ٓ تعامؾ  ًٓ يف جالس، ويف قائؿ، ويف كائؿ، لؽـفا لقست طـد الـحقيقـ أفعا

 معامؾة إفعال، بؾ هل أسؿاٌء. 

ق ما دل طؾك حدٍث وزماكف، جؾس ويجؾس واجؾس، هذه أما الػعؾ فف

 إفعال، أما جالس وجؾقس، هذه أسؿاٌء.

وهذا الذي ذكره الحريري بعد  ،إذن ٓبد مـ التؿققز القاضح بقـ أكقاع الؽؾؿة

 ذلؽ.

فبدأ بالع مات التل ُتؿقز آسؿ طـ أخقيف، الػعؾ والحر ، فبدأ بآسؿ، 

 فؼان: 

 إلوووووكفآسوووووؿ موووووا يدخؾوووووف موووووـ و

 

 

 ا بحتوووووك وطؾوووووكرً أو كوووووان مجووووورو 
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، و "مـ"، و "الذي"، و "تؾؽ"، و "ذا"، و "غـؿ"، و "خقؾ"، و "زيد"مثالف: 

 ."كؿ"

ذكر الحريري طالمتْقـ تؿقز آسؿ، وهل قبقل حروف الجر، فؽؾ كؾؿٍة تؼبؾ 

، ففق اسٌؿ، "طؾك"، أو "حتك"، أو "إلك"، أو "مـ"حرًفا مـ حروف الجر، كـ 

ا، لتؿققز إسؿاء طـ غقرها، فؿفؿا قبؾت الؽؾؿة وهذه العال مة طالمٌة جقدٌة جدًّ

، و "كظرت إلك هذا"، أو "كظرت إلك محؿدٍ "ففل اسٌؿ، فتؼقل:  "إلك"الجر بـ 

كظرت إلك َمـ "، هذه كؾفا أسؿاٌء، "كظرت إلقؽ"، و "إلك الذي بجقارك"

 هـا اسٌؿ: ٕهنا قبؾت حرف الجر، وهؽذا. "َمـ"، "بجقارك

مع ذلؽ فنن العالمات التل تؿقز إسؿاء أكثر مـ ذلؽ، بؾ إنَّ أجرومقة، و

ـٌ صغقٌر، َذَكَرْت أربعُ  طالماٍت تؿقز آسؿ، فذكرت: قبقل حروف الجر،  وهل مت

وذكرت قبقل ال، وذكرت قبقل التـقيـ، وذكرت قبقل الـداء، وكؾ كؾؿٍة تؼبؾ هذه 

يري كؿا رأيتؿ اكتػك هبذه العالمة، ومثَّؾ إربعة، أو واحًدا مـفا ففل اسٌؿ، والحر

إلك  ُت إلك زيٍد، وإلك خقٍؾ، وإلك غـٍؿ، وكظر ُت كؿا رأيتؿ بثؿاكقة أمثؾٍة، وهل: كظر

إلك مـ بجقارك، وإلك  ُت إلك الذي بجقارك، وكظر ُت إلك تؾؽ، وكظر ُت ذا، وكظر

 كؿ تسقر، فؽؾفا أسؿاٌء، وكؿا رأيتؿ قد قبؾت إلك.

لؼسؿ الثاين، أو الـقع الثاين مـ الؽؾؿة، وهق: الػعؾ، إلك ا --ثؿ اكتؼؾ

 فؼال: 

ـُ   والِػعوووووُؾ َموووووا َيووووودُخُؾ َقوووووْد والّسوووووق

 

 

ـُ    طؾقووووووووِف ِمثووووووووُؾ َبوووووووواَن أو َيبِووووووووق

 

 

 أو َلِحَؼْتووووووووُف توووووووواُ  َمووووووووـ ُيحووووووووّدُث 

 

 

 كؼوووووقلِفؿ يف َلوووووقَس لسوووووُ  َأكُػوووووُ   

 

 

 كحووووُق ُقووووْؾ  ٍ  أو كوووواَن أمووووًرا َذا اشووووتَِؼا

 

 

 ِسووْط واشووَرْب وُكووْؾ ومثُؾووُف ادُخووْؾ واكبَ  

 

 
 فذكر هـا لؾػعؾ أربع ط ماٍت، وهل:

تدخؾ طؾك إفعال الؿاضقة،  "قد"، وكؾؿة "قد"قبقل  الع مة إولك:
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 والُؿَضاِرَطة فؼط. 

قد "، و "قد بان"ٓ تؼبؾ إٓ فعاًل، ففل بالػعؾ تؿقز إفعال، مثؾ:  "قد"إذن 

 (ڻڻڱ ڱ ں ں ڻ )و ،[1الؿممـقن:] (ٱ ٻ ٻ)، "يبقـ

 .[111البؼرة:]

، وهؿا "سقف"، ومثؾ السقـ أخقه، "السقـ"قبقل حرف  الع مة الثاكقة:

ٓ يدخالن  "سقف"و  "السقـ"حرفا تسقيٍػ، وهؿا خاصان بالػعؾ الؿضارع، 

إٓ طؾك الػعؾ الؿضارع، فال يدخالن طؾك الػعؾ الؿاضل، وٓ طؾك فعؾ إمر، 

ڌ ڌ )، أو "سقف يبقـ"وٓ طؾك آسؿ، وٓ طؾك الحرف، كؼقلؽ: 

 .[11]الػتح:  (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)، [5]الضحك:  (ڎ ڎ

تاُء َمـ تاء الؿتؽؾؿ، وهل التل طبَّر طـفا الحريري بؼقلف: ) الع مة الثالثة:

(، الذي يحدث يعـل: الذي يتؽؾؿ، تاء الؿتؽؾؿ، وهذه خاصة بالػعؾ ُيحّدُث 

ل طالمة مؿقزة لؾػعؾ الؿاضل، تاء الؿتؽؾؿ ٓ تؼبؾ إٓ الػعؾ الؿاضل، إذن ه

، ُت ، بـ"التاء"يعـل: بان، ثؿ دخؾت طؾقفا  "ُت بـ"، و "ُت ذهب"الؿاضل، كحق: 

 .ُت وكذلؽ لقس ولس

، يعـل: أن أو كاَن أمًرا َذا اشتَِؼاٍق(إمر الؿشتؼ، وهذا ققلف: ) الع مة الرابعة:

مشتٌؼ،  تؽقن الؽؾؿة دالًة طؾك إمر، صؾب الشلء، وأن يؽقن ذا اشتؼاٍق، يعـل:

، اذهْب هذا فعؾ أمٍر، "اذهْب "يعـل: لف تصريٌػ آخر، لف ماٍض ومضارٌع، كؼقلؽ: 

 لؿاذا؟ 

 ٕكف يدل طؾك إمر، ومشتٌؼ لف تصريٌػ آخر، ذهَب يذهُب. 

، يدل طؾك إمر، ولف تصريٌػ آخر، أي: اشتؼاٌق آخر، قال، "قْؾ "وكذلؽ: 

 يؼقل. 

، واشرب مـ َشِرَب، و مـ اكَبِسطَ  "طْ اْكَبس"مـ الدخقل، و  "ادخْؾ "وكذلؽ 
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ـَ إكؾ، أو  "ُكؾ"
، وهؽذا، وهذا كؿا هق واضٌح، طالمٌة خاصٌة بػعؾ "أكؾ"مِ

 إمر.

  :الخ صة 

العالمة التل تؿقز الػعؾ الؿاضل هل تاء الؿتؽؾؿ، والعالمة التل تؿقز الػعؾ 

ؾك إمر مع الؿضارع السقـ أو سقف، والعالمة التل تؿقز فعؾ إمر الدٓلة ط

 آشتؼاق، فبذلؽ مقزكا كؾ كقٍع مـ أكقاع الػعؾ.

يـطؾؼ، سقف يـطؾؼ مضارع،  ماضل ،اكطؾؼْت  ،لق سللـا مثاًل طـ اكطؾَؼ 

 اكطؾْؼ، هذا أمٌر، دل طؾك إمر ولف اشتؼاٌق، فقف اكطؾؼ ويـطؾؼ. 

كان أطرف طؿؾفا، ٓ أسلل طـ ذلؽ، أسلل طـ كقطفا، هؾ هل اسٌؿ أو فعٌؾ أو 

، قد يؽقن هذا مضارٌع، سقف ُت ٌف؟ كان فعؾ ماٍض، تؼبؾ تاء الؿتؽؾؿ، كـحر

يؽقن، كـ هذا فعؾ أمٍر، هذا يػقدكا أكـا كعرف أن كان سـعامؾفا وكعرهبا مثؾ دخؾ 

وخرج وقام وجؾس، ويؽقن سـعرهبا مثؾ يجؾس ويذهب، وكـ سـعرهبا مثؾ قؿ 

 واجؾس، لؽـ كعرف ذلؽ. 

َـّ فعٌؾ ماٍض، ويظـ م ـْ أمٌر، وهؽذا. صقب وض  ضارٌع، وُض

 ثؿ اكتؼؾ بعد ذلؽ إلك الـقع الثالث، وهق: الحرف، وقال: 

 والحووووورُ  موووووا لقسوووووْ  لوووووُف َطَ َموووووةْ 

 

 

َمووووةْ   ـْ َط َّ  َفِؼووووْس طؾووووك َقووووقلل َتُؽوووو

 

 

ووووووووووووا  مثاُلووووووووووووُف حّتووووووووووووك وٓ َوُعؿَّ

 

 

ووووواوهووووو   ؾ وَبوووووؾ وَلوووووق وَلوووووؿ وَلؿَّ

 

 
، ويف روايٌة أخرى، والحرف لعؾل قؾت: الحرف ما لقس لف طالمٌة، هذه روايةٌ 

 ما لقست لف طالمٌة. 

 هذا هق إخ إصغر لالسؿ والػعؾ، فؿا طالمتف التل تؿقزه طـ غقره؟ 

(، يعـل: لف طالمٌة أو لقست لف والحرُف ما لقسْت لُف َطاَلَمةْ قال الحريري: )

ًئا مـ طالمتف طالمٌة طدمقٌة، أكف الؽؾؿة التل ٓ تؼبؾ شق الحرفطالمٌة؟ يؼقل: إن 
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 طالمات إسؿاء وٓ طالمات إفعال. 

إذن طالمات إسؿاء طالماٌت وجقديٌة، أن تؼبؾ كذا وكذا، والػعؾ طالماتف 

 وجقديٌة، أن يؼبؾ كذا وكذا، أما الحرف فعالمتف طالمٌة طدمقٌة.

 ومثَّؾ لف كؿا رأيتؿ أيًضا بلمثؾٍة كثقرٍة، بثؿاكقة أمثؾٍة، فؼال: مثالف: 

، يدن طؾك الغاية. حتك، وهذا حر -    جرٍّ

ٓ، هذا حر  كػٍل، ف  يعؿؾ، وقد يؽقن حر  كفٍل، فقعؿؾ الجز  يف  -

 الؿضار . 

فؾة، ثؿَّ بللػ أم مـ دون ألػ؟ يعـل ثاٌء ثؿ، هذا حرف ططٍػ، يػقد الؿُ  -

ومقٌؿ مشددٌة، جاء محؿٌد ثؿَّ زيٌد، إلػ الؿقجقدة يف البقت، وثؿَّ هذه كسؿقفا 

ع يف آخر البقت، يعـل أنَّ الحركة إخقرة كؿدها، وكطؾؼفا حتك ألػ اإلصالق، تؼ

تتحقل إلك حرٍف، وهذا سقليت كثقًرا يف هذه الؿـظقمة، ويف الؿـظقمات إخرى، 

 ويف إشعار طؿقًما.

 هؾ، هؾ حر  استػفاٍ .  -

 بؾ، بؾ حر  ططٍػ يػقد ا  راب.  -

 لق، هذا حر  شرٍا  قر طامٍؾ.  -

   الؿضار . لؿ، هذا حر  كػٍل، يجز -

 لؿا، حر  كػٍل يجز  الؿضار ، لؿا ألػف هذه مـ الحر . -

مؿا يػقدكا كثقًرا يف الؽالم طؾك الحروف، أن كعؾؿ أن الحروف، وكريد كؿا 

 سبؼ الشرح، حروف الؿعاين، الحروف طؾك كقطقـ، 

الحروف غقر الؿختصة، ققلـا غقر الؿختصة، أي ٓ تختص  الـق  إون:

واحد مـ الؽؾؿات، ٓ تختص بإسؿاء، أو تختص بإفعال، بالدخقل طؾك قبقل 
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بؾ تدخؾ طؾك إسؿاء وطؾك إفعال، والؼاطدة يف هذه الحروف أهنا حروٌف 

ا وٓ رفًعا وٓ كصًبا وٓ جزًما.  هامؾٌة مفؿؾٌة غقر طامؾٍة، ٓ تعؿؾ شقًئا، ٓ جرًّ

اضٌر، أو هؾ حرفا آستػفام، هؾ والفؿزة، تؼقل: هؾ محؿٌد ح مثان ذلؽ:

حضر محؿٌد؟، فتدخؾ طؾك آسؿ وطؾك الػعؾ، فؾفذا لؿ تعؿؾ، ومـ الحروف 

 غقر الؿختصة حروف العطػ، ففذه أيًضا ٓ تعؿؾ.

 الحروف الؿختصة، وهل كقطان:  الـق  الثاين:

الحروف الؿختصة بإسؿاء، يعـل: ٓ تدخؾ إٓ طؾك إسؿاء، ففذه  إون:

 إصؾ فقفا أهنا تعؿؾ.

، ٓ تدخؾ طؾك إفعال، تختص بإسؿاء، ولفذا "حروف الجر" أمثؾتفا: مـ

 طؿؾت الجر. 

، هذه حروٌف، وٓ تدخؾ إٓ طؾك إسؿاء، وهل: "إنَّ وأخقاهتا" ومـفا أيًضا:

 تـصب آسؿ، وترفع الخرب.

الحروف الؿختصة بإفعال، التل تدخؾ طؾك  والثاين مـ الحرو  الؿختصة:

 ؾ طؾك إسؿاء، وإصؾ فقفا أهنا تعؿؾ، مثال ذلؽ: إفعال، وٓ تدخ

أن، و لـ، و كل، و إذن، ومـفا الحروف " الحرو  الـاصبة لؾؿضار ، وهل:

 ."الجازمة لؾؿضارع، لؿ، ولؿا، وٓم إمر، وٓ الـاهقة

إذن فإصؾ يف الحروف الؿختصة أهنا تعؿؾ، وإصؾ يف الحروف غقر 

يف طدة  -إن شاء اهلل تعالك -لؼاطدة سـستػقد مـفاالؿختصة أهنا ٓ تعؿؾ، هذه ا

 إن شاء اهلل تعالك. -مقاضع يف الـحق، وستليت اإلشارة إلقفا

بعد أن اكتفقـا مـ الؽالم طؾك أقسام الؽؾؿة، آسؿ والػعؾ والحرف، وطرفـا 

 العالمات التل تؿقزها، كـظر بسرطٍة إلك هذا التطبقؼ والتؿريـ. 

 قام، ما كقطف؟ 
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 .(ماضٍ فعؾ )

 فعؾ ماٍض لؼبقلف؟ يعـل ما العالمة التل مقزتف؟

 .(تاء الؿتؽؾؿ)

قام فعؾ ماٍض، صقب لقس فقف تاء الؿتؽؾؿ، قؿُت،  لؼبقلف تا  الؿتؽؾؿ، كؼقن:

كؼقل: ٓ، شرط العالمة أن الؽؾؿة تؼبؾ هذه العالمة لق ُأدخؾت طؾقفا، ولقس 

 .التاء، لق قؾت قؿُت  الشرط أن تؽقن مقجقدًة، فؼال: فعؾ ماٍض ٕكف يؼبؾ

 .(اسؿ) لق قؾـا: ققام؟

 مـ ققام زيد.  اسٌؿ: ٕكف يؼبؾ حروف الجر، كعجبُت 

  "لـ يذهب زيد؟"لـ،  لق قؾـا:

اسؿ، يعـل: يؼبؾ حروف الجر، ما يؿؽـ أن كدخؾ حرف جر طؾك  :إن قؾَ  

 لـ. 

 . فعؾ ماٍض يؼبؾ تاء الؿتؽؾؿ، ما تؼقل لـُت  :إن قؾَ  

 ؼبؾ سقف، ما كؼقل: سقف لـ، أو سؾـ. مضارع، ي :إن قؾَ  

أمر، يدل طؾك إمر، هذا ما يدل طؾك إمر، ما قبؾ طالمات آسؿ،  :إن قؾَ  

 وٓ طالمات الػعؾ، ماذا يؽقن؟

 لـ حرٌف: ٕكف ٓ يؼبؾ طالمات آسؿ، وٓ طالمات الػعؾ. (حرف)

 ، ما كقطفا؟، وجؾسُت تاء الؿتؽؾؿ كػسفا، يف ذهبُت 

 .(، يف محؾ اسؿيف ذهبُت تاء الؿتؽؾؿ )

: كقػ طرفـا أن تاء الؿتؽؾؿ اسؿ؟ وواو اسٌؿ، ولقس يف محؾ اسؿ، فنن قؾَت 

، أو االجؿاطة يف ذهبقا، ويذهبقن، واذهبقا اسٌؿ، كقػ طرفـا أن ألػ آثـقـ يف ذهب

يذهبان، أو اذهبقا اسٌؿ؟ وكقػ طرفـا أن كقن الـسقة يف اذهبـ، أو يذهبـ اسٌؿ؟ 
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 ياء الؿتؽؾؿ يف كتابل وأكرمـل اسٌؿ؟  وكقػ طرفـا أن

طؾقؽ،  ُت إلقؽ، وسؾؿ ُت أكؽ يؿؽـ أن تؼقل: كظر فالجقاب طـ ذلؽ:

، ففذه الضؿائر هؾ قبؾت حروف الجر؟ قبؾت حروف  ُت وكظر
َّ

إلقف، وكظرَت إلل

الجر، والباب إذا قبؾ شقًئا مـف طالمة مـ هذه العالمات فنن الحؽؿ يـسحب طؾك 

 اب إصؾ فقف أكف مـ كقٍع واحٍد.الباب كؾف: ٕن الب

 كؽقن طؾك ذلؽ يا إخقان قد شرحـا كؿ بقٍت مـ مؾحة اإلطراب؟ 

، لقؽقن الباب التالل، "ة اإلطرابحَ ُمؾ"شرحـا بحؿد اهلل أربعة طشر بقًتا مـ 

إن شاء -طؾقف، وكبدأ الحؾؼة الؼادمة  هق باب الـؽرة والؿعرفة، وهق الذي سـؼُػ 

 طؾك شرحف. بالؽالم  -اهلل تعالك

 إن كان هـاك مـ سماٍل، فـستؿع إلقف.

الحروف كقطان، وذكرتؿ حروف أن  مـ سؿاحتؽؿ يا شقخ، إول ذكرتؿ)

الحروف ، حروف كقطقـ مـ الؿعاين، وحروف الؿباين، ثؿ بعد ذلؽ أتقتؿ إلك 

 .(مختصٌة، وحروف غقر مختصٍة، أن كقػ أمقز بقـ هذيـ؟

 سمان ذكل، ا جابة: 

: ًٓ  ت بسؿاحة، السؿاحة ٕهؾفا. لس أو

الشلء القاحد قد يؼسؿ باطتباراٍت كثقرٍة، فالحرف بحسب اختصاصف  عاكًقا:

 يؼسؿ قسؿقـ: إما أن يؽقن مختًصا، أو غقر مختٍص. 

والحرف باطتباٍر آخر، يؼسؿ إلك حرف مبـك ومعـك، كؼقلؽ: الـاس مسؾٌؿ 

، هؾ فقف تعارٌض 
ٌّ

 وأطجؿل
ٌّ

؟ ٓ، التؼسقؿ إول وكافٌر، صحقح؟ الـاس طربل

 بحسب الديـ، والثاين بحسب الجـس.

أشؽر لؽؿ حضقركؿ، وأشؽر لإلخقة الؿشاهديـ والؿشاهدات متابعتفؿ، 

 واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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اَٙ
َّ
 انث

ُ
زض

َّ
 اند

 

والصالة والسالم طؾك كبقـا بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل ُربَّ العالؿقـ، 

 محؿٍد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ، أما بعد..

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وبقاكؿ يف هذه الؾقؾة لقؾة 

ؿحرم مـ سـة ثؿان وثالثقـ وأربعؿائة وألػ مـ الإربعاء الحادي طشر مـ شفر 

 .♥هجرة الحبقب الؿصطػك 

رَس وكحـ يف إكاديؿقة اإلس المقة الؿػتقحة، لـعؼد بحؿد اهلل وتقفقؼف الدَّ

 .ة اإلطراب لؾحريري البصري حَ ؾمُ الثَّاين مِـ ُدُروِس َشرح ِ

رس ُيعؼد يف مديـة الرياض حرسفا اهلل وطؿرها بإمـ واإليؿان.  هذا الدَّ

رُس بؿشقئة اهلل تعالك بباب  ِف ، ويف ُمسَتَفؾِّ "الـَّؽَِرة والؿعرفة"سـبدأ هذا الدَّ

 .سـسؿع ماذا قال الحريري 

 تػضؾ يا سعد..

الحؿد هلل، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، أما 

 بعد..

 فالؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا ولؾحاضريـ والؿشاهديـ وجؿقع الؿسؾؿقـ..

 :قال الحريري 

 ةْ َكؽِووووورَ  ٌب وآسوووووؿ ِووووورباِن فَضووووور

 

 

 

 

 ةْ شووووووووَتِفرَ وأَخووووووووُر الؿعرَِفووووووووُة الؿُ 
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 َفؽوووووووؾ موووووووا ُربَّ طؾقوووووووِف َتووووووودُخُؾ 

 

 

  

 

ووووووووووٌر َيووووووووووا َرُجووووووووووُؾ   فنكووووووووووُف ُمـَؽَّ

 

  
 كحوووووووُق ُ ووووووو ٍ  وكتووووووواٍب وَصَبوووووووْؼ 

 

  

 كؼووووووقلِِفؿ ُربَّ ُ وووووو ٍ  لوووووول َأَبووووووْؼ 

 

  
 وَمووووووا َطوووووودا ذلووووووَؽ َفْفووووووَق َمعرَِفووووووفْ 

 

  

 ٓ َيؿَتووووري فقووووِف الّصووووحقُح الَؿعرَِفووووفْ 

 

  
اُر وَزيووووووووٌد وأَكووووووووا  ِمَثالووووووووُف الوووووووودَّ

 

  

 ا وتؾوووووووَؽ والوووووووذي وُذو الِغـَوووووووكوذَ 

 

  
 ن فَؿووووووـ ُيوووووورِدْ أوآلووووووُة التَّعريووووووِػ 

 

  

 َتعريووووَػ َكْبووووٍد ُمووووبَفٍؿ قووووان الَؽبِووووْد 

 

  
 وقووووووان قووووووقٌ  إّكفووووووا الوووووو ُ  فؼووووووطْ 

 

  

 ُػ الَقصوووِؾ َمتوووك ُتووودَرْج َسوووَؼطْ ألووو إذْ 

 

 
إلك الؽالٍم طؾك ُحؽٍؿ َجديٍد مِـ إحؽاِم الـَّحقية اإلفرادية وهق  اكتؼؾ 

 ام آسؿ إلك كؽرٍة ومعرفٍة، وتال يف ذلؽ هذه إبقات.اكؼس

أربعة أشقاء، أو أربع مسائؾ، ذكر  يف هذه إبقات كؿا سؿعـا ذكر 

اكؼسام آسؿ إلك كؽرٍة ومعرفٍة، وذكر الضابط يف الػرق بقـفؿا، وذكر أكقاع 

ف مـ   ل.أالؿعرفة، وذكر الؿعرِّ

 إلك كؽرٍة ومعرفٍة:قال يف الؿسللة إولك يف اكؼسام آسؿ 

 ةْ وآسوووووؿ ِووووورباِن فَضووووورب َكؽِووووورَ 

 

 

 ةْ وأخوووووووور الؿعرَِفووووووووُة الُؿشووووووووَتِفرَ 

 

  
اِن بإسؿاِء، يعـل: أنَّ  كـبف وكمكد طؾك أنَّ التَّـْؽِقَر والتَّعريَػ وصػاِن َخاصَّ

إفعال والحروف ٓ ُيقصػان بتـؽقٍر وٓ بتعريٍػ، أما إسؿاء فجؿقع إسؿاء إما 

 كؽرًة، وإما أن تؽقن َمعرفًة كؿا ذكر الحريري.أن تؽقن 

رحؿفؿ اهلل  -والتػريؼ بقـ آسؿ الـَّؽَِرة وآسؿ الؿعرفة َبقَّـَُف الـَّحقيقن

بطرائؼ مختؾػٍة، فػرققا بقـفؿا مـ حقث التعريػ، وفرققا بقـفؿا مـ حقث  -تعالك

 الضابط، وفرققا بقـفؿا مـ حقث الَعدِّ والَحصِر.

ٓسؿ الـَّؽَِرة وآسؿ الؿعرفة مـ حقث التَّعريػ، ولؿ يذكر فالػرق بقـ ا

الحريري التعريػ اكتػاًء بالطريؼقـ أخريـ، فآسؿ الؿعرفة هق آسؿ الذي 
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. ـٍ ، وآسؿ الـَّؽَِرة هق آسؿ الذي يدل طؾك غقر معق ـٍ  يدل طؾك معق

ـٍ بحقث يعرف ويتحدد ويتعقـ يؼقلق ن طـف: فآسؿ الذي يدل طؾك شلٍء معق

 إكف اسؿ معرفٍة: ٕكف َدلَّ طؾك شلٍء خاصٍّ فعرفـا هذا الشلء وطقـاه.

، فؾفذا كجد أنَّ  ـٍ ا آسؿ الـَّؽَِرة ففق آسؿ الذي يدل طؾك شلٍء َغقر ُمعق وأمَّ

 آسؿ الـَّؽَِرة يشقع يف جؿقع أفراد جـسف. 

شرًة كعرف الؿراد لق قؾـا مثاًل: ُأحد، هذا اسٌؿ، فنذا ققؾ: ُأحد مبا مثان ذلؽ:

 ويتعقـ طـدكا ويتحدد بذلؽ الجبؾ.

ا إذا قؾـا:  ، أمَّ ـٍ ، "جبؾ"إذن فؽؾؿة ُأحد اسؿ َمعرفة: ٕكف اسٌؿ دل طؾك ُمعق

يؿؽـ أنَّ يطؾؼ طؾك ُأحد ويؿؽـ أن  "جبٌؾ "فـػفؿ حقـئٍذ معـك، ولؽـ هذا آسؿ 

ن يطؾؼ طؾقف هذا يطؾؼ طؾك كؾ جبٍؾ آخر، يعـل: كؾ فرٍد مـ أفراد الجبال يؿؽـ أ

هق أيًضا جبٌؾ، لؽـف اسٌؿ خاصٌّ بؿاذا؟ بجبٍؾ  "ُأحد"آسؿ، أي: اسؿ جبؾ، لؽـ 

ا جبٌؾ فـؽرٌة: ٕكف َدلَّ طؾك جبٍؾ َغقر  ، وأمَّ ـٍ ، فُلحد َمعرفٌة: ٕكَّف َدلَّ طؾك ُمعق ـٍ ُمعق

. ـٍ  ُمعق

، ففذه وأما مـ حقث الضابط، كقػ كػرق بقـ آسؿ الؿعرفة وآسؿ الـَّؽَِرة

 الؿسللة الثَّاكقة التل ذكرها الحريري يف هذه إبقات، فؼال يف بقان هذا الضابط:

 َفؽوووووووؾ  موووووووا ُربَّ طؾقوووووووِف َتووووووودُخُؾ 

 

  

ووووووووووٌر َيووووووووووا َرُجووووووووووُؾ   فنكووووووووووُف ُمـَؽَّ

 

  
 ، فبقـ أنَّ الضابط الذي يػرق بقـ آسؿ الؿعرفة والـَّؽَِرة قبقل كؾؿة ُربَّ

، كؽرٌة، وا ، معرفٌة.فآسؿ الذي يؼبؾ ُربَّ  ٓسؿ الذي ٓ يؼبؾ ُربَّ

 ومثَّؾ طؾك ذلؽ بثالثة أمثؾٍة مػردٍة، وبؿثال يف جؿؾٍة، فؼال: 

 كحوووووووُق ُ ووووووو ٍ  وكتووووووواٍب وَصَبوووووووْؼ 

 

 

  

 كؼووووووقلِِفؿ ُربَّ ُ وووووو ٍ  لوووووول َأَبووووووْؼ 

 

  
 غالٌم، كؼقل: ُربَّ غالٍم. فالؿثان إون



 e 

g h 
f  60 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 
 

 كتاب، كؼقل: ُربَّ كتاٍب. والثاين:

 بَّ صبٍؼ.صبؼ، كؼقل: رُ  والثال :

، يعـل: كؾؿة غالم، ففق اسٌؿ "ُربَّ غالٍم لل َأبؼ"والؿثال الذي يف جؿؾٍة ققلف: 

.  كؽرٌة، وققلف: أبؼ، أي: هُربَّ

، لؽـ لق  اسؿ، ٓ تؼبؾ  أكا  الضؿقر كا إلككظرففذه كؽراٌت: ٕهنا قبؾت ُربَّ

، ٓ تؼقل ُربَّ أكا.  ُربَّ

 ؼقل ُربَّ هذا.، ٓ كؼقل: ُربَّ الذي، هذا، ٓ ك"الذي"

، فـ "ُربَّ كتاب طـدك"، بخالف "ُربَّ الؽتاب طـدك"، ٓ كؼقل: "الؽتاب"

، لؽـ  "كتاٌب " ، إذن فالؽتاب معرفٌة وكتاٌب  "الؽتاب"كؽرة تؼبؾ ُربَّ ٓ تؼبؾ ُربَّ

 كؽرٌة.

ـَ الـَّؽَِرة والؿعرفة  بعُض الـَّحقيقـ بؾ أكثر الـَّحقيقـ إذا أرادوا أن ُيػرققا بق

ل معرفٌة، أل كؽرٌة، والذي ٓ يؼبؾ أل، فآسؿ الذي يؼبؾ أبط، يذكرون قبقل بالضا

 سقاء. "لأ"أو  "ُربَّ "والـتقجة واحدٌة 

 ما فائدة ققل الحريري: فنكف مـؽر يا رجؾ؟  :فنن قؾَ  

هذه زيادٌة لقس فقفا َمعؾقمٌة كحقيٌة، وكذلؽ يف ققلف يف البقت الؼادم:  الجقاب:

 .ّصحقُح الَؿعِرَفْف(ٓ َيؿَتري فقِف ال)

ِصقـَة  ومثؾ هذه الزيادات ٓ تؽاد تخؾق مـفا الؿـظقمات الِعؾؿقة، َحتَّك الرَّ

لتؽؿقِؾ البقِت أو إقامِة القزِن، أو تؾطقِػ الؿـظقمة ببعض هذه العبارات، ففذا هق 

 الضابط الثاين يف التػريؼ بقـ الـَّؽَِرة والؿعرفة.

 لـَّؽَِرة والؿعرفة، قؾـا: بطريؼ الحصر والعد.والطريؼ الثالث يف التػريؼ بقـ ا

ا، وهذا الذي ذكره الحريري أيًضا يف الؿسللة  فقعدون إسؿاء الؿعارف طدًّ
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 الثالثة فذكر أكقاع الؿعرفة فؼال: 

 وَموووووا َطووووودا ذلوووووَؽ َفْفوووووَق َمعرَِفوووووفْ 

 

  

 ٓ َيؿَتووووري فقووووِف الّصووووحقُح الَؿعرَِفووووفْ 

 

  
اُر وَزيووووووووٌد وأَكووووووووا  ِمَثالووووووووُف الوووووووودَّ

 

  

 وَذا وتؾوووووووَؽ والوووووووذي وُذو الِغـَوووووووك

 

  
فذكر يف هذيـ البقتقـ أنَّ أكقاع الؿعرفة ستٌة، فحصر إسؿاء الؿعارف يف هذه 

إكقاع الستة، فؿا سقاها مـ إسؿاء حقـئٍذ يؽقن اسًؿا كؽرًة، وٓ َشؽَّ أنَّ الحصَر 

القضقح والَعدَّ هق أققى الؿحددات والؿعرفات: ٕكؽ تعرف حقـئٍذ بالضبط و

 التام، ماذا يدخؾ وماذا ٓ يدخؾ.

ففذه الستة معارف، وكؾ ما سقاها مؿا لؿ يذكر أو ُربَّؿا يؾتبس طؾقؽ الضابط 

 فقفا، فنذا لؿ يؽـ مـ هذه الستة فنكف ٓ يدخؾ.

 هذه الستة كليت طؾقفا واحًدا واحًدا.

ار"َمثََّؾ َلُف بَِؼقلِِف:  إون: ف "الدَّ ل أل، آسؿ الؿعرف بـ أبـ ، يريد آسؿ الُؿَعرَّ

ًّٓ طؾك  "لأ"أمره واضٌح، هق آسؿ الذي إذا وضعت فقف  ًفا، أي: دا صار ُمَعرَّ

، وإذا كزطت مـف  ـٍ  صار كؽرًة، أي: صار شائًعا يف جـسف. "لأ"ُمعق

، فنذا أططقتـل أي قؾٍؿ فؼد استجبت "أططـل قؾًؿا"أققل لؽ:  مثان ذلؽ:

 آسؿ قؾؿ.  لؽالمل: ٕكف ُيطؾؼ طؾقف هذا

هؾ تسؽـ يف مديـٍة أم يف قريٍة؟ فؿديـٌة هـا كؽرٌة، وقريٌة هـا  وإذا قؾُ  َلَؽ:

فًة بـ  ُت كؽرٌة، لؽـ إذا قؾ لؽ: ما الؿديـة التل كحـ فقفا؟ كؾؿة الؿديـة صارت ُمَعرَّ

: ٕكَّـل أريد مديـًة ُمعقـًة َمعروفة بقـل وبقـؽ، وهل الؿديـة التل كحـ فقفا "لأ"

 .أن

، فلخرج قؾًؿا ثؿ "دع الؼؾؿ"لف:  ُت ولق أكـل رأيت أحًدا َيعبث بؼؾؿف، فؼؾ

وضعف، ولؿ يضع الؼؾؿ الذي كان َيعبث بف، ففؾ استجاب ٕمري، ٓ: ٕكـل طـدما 

أطرف أكا ويعرف الؿخاصب أنَّ الؿراد بالَؼَؾِؿ هق: الؼؾُؿ  "دع الؼؾؿ": ُت قؾ
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ـٍ   ."لأ"، هذا الؿعرف بـ الحاضر، َفَدلَّ حقـئٍذ طؾك َقؾٍؿ ُمعق

ويبؼك َمعرفًة، ففؾ يؽقن  "لأ"ثؿ كـزع طـف  "لأ"ما رأيؽؿ لق وجدكا اسًؿا فقف 

 ل أم ٓ؟ ٓ، وسقليت ذكره بعد قؾقٍؾ إن شاء اهلل.أمـ الؿعرف بـ 

(، أي: الَعَؾؿ، وَزيدٌ َمثََّؾ لف الحريري بؼقلف: )الـق  الثاين مـ أكقا  الؿعار  

اه بحقث ٓ ُيطؾؼ الؿراد بالعؾؿ كؾ ا سٍؿ خاصٍّ بؿسؿاه، آسؿ الذي يخص ُمَسؿَّ

 طؾك َمـ ُيشاهبف أو ما يشاهبف. 

 ا لف يف كؾ شلء فننَّ هذا آسؿ ٓ ُيطؾؼ طؾك الؿشابف، لؿاذا؟ لق وجدكا ُمشاهبً

ٕكف اسٌؿ خاصٌّ بؿسؿاه، هذا طؾٌؿ طؾك هذا الشلء، كؿا قؾـا قبؾ قؾقٍؾ يف 

 ٌؿ، لؿاذا؟ هذا طؾ "ُأحد"، "ُأحد"

ٕكف اسٌؿ خاصٌّ بؿسؿاه، ومسؿاه هـا جبٌؾ، يعـل: كؼقل ُأحد اسٌؿ خاصٌّ 

اسٌؿ خاصٌّ بجبٍؾ،  "ُأحًدا"، ما ُكسؿقف أحًدا: ٕنَّ "ُأحًدا"بجبٍؾ، لق وجد جبٌؾ ُيشبف 

 كؿا قؾـا كؽرٌة. "جبؾ"هذا طؾٌؿ، بخالف كؾؿة 

 ، طؾٌؿ أم لقست طؾًؿا؟ "مؽة" لق قؾـا مثً : 

اسٌؿ خاصٌّ بؿديـة، أي: طؾٌؿ، كؾ اسٍؿ خاصٍّ بؿسؿاه ففق طؾٌؿ طؾك  "مؽة"

هذا الؿسؿك، فلسؿاء الـَّاس كؾفا أطالٌم طؾقفؿ، ذكقًرا وإكاًثا، كباًرا وصغاًرا، أطالٌم 

طؾقفؿ، أسؿاء اهلل طزَّ وجؾَّ أطالم طؾقف، أسؿاء إكبقاء، أسؿاء الؿالئؽة، أطالٌم 

 طؾقفؿ.

 ، هذا اسُؿ َشفٍر، لؽـ طؾٌؿ أم لقس طؾًؿا؟ "رَصػَ " لق قؾـا مثً :

طؾٌؿ: ٕكف اسٌؿ خاصٌّ بشفٍر، والشفر الذي قبؾف والذي بعده مِْثُؾف، لؽـ ٓ 

فقر أيًضا أطالٌم طؾقفا.   ُيسؿك َصَػًرا: ٕكف اسٌؿ خاصٌّ بؿسؿاه، فلسؿاء الشُّ

 اسٌؿ خاصٌّ بؿسؿاه؟  "كقكب"ولق قؾـا: 
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 كقكٌب آخر ما يسؿك كقكًبا؟ ٓ، ُمسؿاه كقكٌب، هؾ فقف 

ا بؿسؿاه: ٕنَّ كؾ كقكٍب يسؿك .ٓ . إذن كؾؿة كقكب لقست اسًؿا خاصًّ

كقكًبا، لؽـ ُزَحؾ َطؾٌؿ: ٕكف اسٌؿ خاصٌّ بؿسؿاه هبذا الؽقكب، أسؿاء الؽقاكب، 

هذه كؾفا أطالٌم، حتك الحققاكات قد يؽقن لفا طؾٌؿ، فلكت إذا قؾت ِحصان، لقس 

ا الؿسؿك ِحصان، والحصان أخر كذلؽ يسؿك حصاَكا، إذن بعؾٍؿ: ٕنَّ هذ

ا بؿسؿاه، لؽـ لق كان طـدك حصاٌن طزيٌز طؾقؽ كريٌؿ،  حصاٌن لقس اسًؿا خاصًّ

ا بف، كؿا سؿقَت  ا بف، فسؿقت هذا الحصان  فسؿقتف اسًؿا خاصًّ ابـؽ اسًؿا خاصًّ

ػفؿ الؿراد مباشرًة ، ي"يا ولدي قؿ اسِؼ بحًرا"لقلدك:  بحًرا مثاًل، بحقث إذا قؾَت 

 أو لؿ يػفؿ؟ 

يػفؿ إذن تحقـ لف وتحدد صار َمعرفًة، معرفة هـا بالَعَؾؿقة: ٕكف اسٌؿ خاصٌّ 

 بؿسؿاه، أي اسٌؿ خاصٌّ بحصاكف.

، ♥وطؾك ذلؽ لق سللـا طـ الَؼصقاء، الؼصقاء اسؿ كاقة الـَّبل 

 ل؟ أفالؼصقاء اسٌؿ خاصٌّ بؿسؿاه، أم تعرف بـ 

بؿسؿاه، اسٌؿ خاصٌّ بـاقٍة، كاقٌة أخرى حتك مثاًل أختفا  الؼصقاء اسٌؿ خاصٌّ 

تشاهبفا يف كؾ شلٍء ٓ تسؿك الؼصقاء، تسؿك كاقًة، كاقٌة كؽرٌة، لؽـ الؼصقاء اسٌؿ 

ؽ محؿد، هذه الـاقة اسؿفا خاصٌّ هبذه الـاقة ففق طؾٌؿ طؾقفا، اسؿل سؾقؿان اسؿُ 

 الؼصقاء.

، أو مثاًل: "يا قصقاء"ا لق قؾـا: لسبٍب مـ إسباب، كؿ "ال"حتك لق حذفـا 

 وكحق ذلؽ يبؼك التعريػ فقفا. "قصقاء العز"

ل، الؿديـة إذا قصدكا صقبة أفنذا سللـا طـ الؿديـة، الؿديـة طؾٌؿ أم ُمعرٌف بـ 

ففل طؾٌؿ طؾك هذه الؿديـة، كؿا أنَّ مؽة طؾٌؿ،  ♥مديـة الرسقل 

عقدية طؾٌؿ، أسؿاء الؿدن، والرياض طؾٌؿ، والؼصقؿ طؾٌؿ، والعراق طؾٌؿ، والس

أسؿاء الدول، أسؿاء إماكـ هذه كؾفا أسؿاء طؾقفا، لؽـ إذا أردكا بالؿديـة خالف 
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 ، ففذا هق الَعَؾؿ."لأ"الؼرية، فحقـئٍذ الؿديـة تؽقن معرفًة بـ 

الضؿقر، وهق الذي مثَّؾ لف الحريري بؼقلف:  الـق  الثال  مـ أكقا  الؿعار :

 )َأَكا(.

فـَاها، وإن شئتؿ أن كحصرها حصركاها، الضؿائر إن  َفَفا َطرَّ شئتؿ أن ُكَعرِّ

 كستطقع أن كتعرف طؾقفا مـ صريؼ التعريػ، أو مـ صريؼ الحصر.

وكثقٌر مـ الـَّحقيقـ يؽتػقن بالحصر: ٕكف كاٍف يف حصر أفراد الباب والتعرف 

 ك ذلؽ.طؾك هذا الباب فال يتعبقن الطالب بالتعريػ، وشرحف ومحرتزاتف وما إل

فالضؿائر أسؿاٌء محصقرٌة وهل خؿسة طشرة اسًؿا مشفقرٌة فؾؽل كعدها 

 وكحصرها كؼقل: إن الضؿائر خؿسة طشرة اسًؿا تـؼسؿ قسؿقـ:

ا مـػصؾٌة ٓ تتصؾ بؿا قبؾفا، أو متصؾٌة تتصؾ بؿا قبؾفا.  إمَّ

 كبدأ بالضؿائر الؿـػصؾة التل ٓ تتصؾ بؿا قبؾفا:

 ستٌة. الضؿائر الؿـػصؾة كؿ طددها؟

 ثالثٌة جعؾتفا العرب لؾرفع، وثالثٌة جعؾتفا العرب لؾـصب.

 و هق وفروطفا لؾرفع. أكا و أكَت "فـ 

 و إياي و إياك و إياه وفروطفا لؾـصب.

لؾغائب،  "هق"لؾؿخاصب،  "أكت"لؾؿتؽؾؿ،  "أكا"ففذه الضؿائر الؿـػصؾة، 

 وفروطفا لؾرفع.

ا التل لؾـصب فـ  لؾغائب  "إياه"لؾؿخاصب و  "كإيا"لؾؿتؽؾؿ و  "إياي"وأمَّ

 وفروطفا.

 ففذه الضؿائر الؿـػصؾة ستة ضؿائر.

َؿائِر الؿتصؾة فتسعٌة: ا الضَّ  وأمَّ
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ن، قفؿ ولقس الـحقيأكػُس  وهذه الضؿائر الؿتصؾة التسعة قسؿتفا العرُب 

قسؿقها ثالثة أقساٍم بحسب اإلطراب، وجعؾقا خؿسًة مـفا لؾرفع، وجعؾقا ثالثًة 

 جر، وجعؾقا ضؿقًرا واحدًا لؾرفع والـصب والجر.مـفا لؾـصب وال

 فجعؾقا خؿسًة مـ الضؿائر الؿتصؾة خاصًة بالرفع كسؿقفا ِؿائر تقاٍن، يؼصد بفا:

 كذهبُت."تاء الؿتؽؾؿ "

 كذهبا أو يذهبان أو يذهبا. "ألػ آثـقـ"و 

 مثؾ: ذهبقا أو يذهبقن أو اذهبقا. "الجؿاطة "واو"و 

 ذهبل أو تذهبقـ.مثؾ: ا "ياء الؿخاصبة"و 

 مثؾ: الـسقة ذهبـ، أو يذهبـ، أو اذهبـ. "كقن الـسقة"و 

 ضؿائر متصؾٌة خاصٌة بالرفع. "تقانٍ "هذه الضؿائر الخؿسة ضؿائر  

وثالثٌة مـ الؿتصؾة تؽقن لؾـصب ولؾجر، لؽـفا ٓ تليت لؾرفع، وهل ضؿائر: 

 وهل: "هقؽ"، مجؿقطٌة يف كؾؿة "هقؽ"

 وهاء الغائب. -اصب وكاف الؿخ -ياء الؿتؽؾؿ 

 يا  الؿتؽؾؿ: 

 زيٌد أكرمـل.  تلتل كصًبا فتؼقن:

مثؾ كتابل، فالقاء يف أكرمـل مػعقل بف كصب، والقاء يف كتابل  ا:رً وتلتل ج

 لقف ففل جر.إمضاف 

ا.  والضؿقر الثاين:  كاف الؿخاصب، تليت كصًبا وجرًّ

 "كتابؽ"جًرا، فتليت يف الـصب زيد أكرمؽ، الؽاف مػعقل بف )كصب(، وتليت 

 مضاف إلقف.
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هاء الغائب، تؼقل: زيد أكرمف، وكتابف، فالفاء يف أكرمف مػعقل بف  والثال :

 كصب، والفاء يف كتابف مضاٌف إلقف جر.

ا ففق   ."كا الؿتؽؾؿقـ"وأما الضؿقر الذي يليت كصًبا ورفًعا وجرًّ

 ذهبـا، فاطؾ. يلتل رفًعا كؼقلؽ:

 مػعقل بف كصب. "كا" كؼقلؽ: زيد أكرمـا، ويلتل كصًبا:

 لقف جر.إمضاف  "كا"كتابـا،  وتلتل جرا:

  :الخ صة 

أنَّ الضؿائر أسؿاٌء محصقرٌة يف خؿسة طشرة اسًؿا ضؿقًرا، تسعٌة مـفا متصؾٌة، 

 وستٌة مـفا مـػصؾٌة.

وهق أسؿاء اإلشارة وهل التل  عؿ كـتؼؾ إلك الـق  الرابع مـ أكقا  الؿعار ،

 ـ: )َذا َو تِؾَؽ(.لفا الحريري ب َؾ ثَّ مَ 

أسؿاء اإلشارة هل أيًضا أسؿاٌء تستعؿؾ يف اإلشارة، إما أن كعرففا وإما أن 

 كحصرها، وأكثر الـحقيقـ يؽتػقن بالحصر: ٕكف كاٍف يف تحديد هذا الباب.

 "يت"و  "ذه"، و "ذي"تشقر، ولؾؿػردة:  "ٌؾ ذا رج"، تؼقل: "ذا" فؾؾؿػرد:

 هـد، تشقر إلقفا.تؼقل: ذي هـد، أو ذه هـد، أو يت 

، "ذان رجالن"، فتؼقل: "تان"، ولؾؿثـك الؿمكث: "ذان" ولؾؿثـك الؿذكر:

 ."تان هـدان"و

كاث: أوِٓء، هبؿزة مؽسقرة، تؼقل أوٓء رجال، إلولجؿع الذكقر ولجؿع ا

 وأوٓء كساء.

ومـ أحؽام أسؿاء اإلشارة جقاز دخقل هاء التـبقف طؾقفا، هاء التـبقف يجقز أن 

 ك تػصقٍؾ يف ذلؽ طؾك أسؿاء اإلشارة.تدخؾ طؾ
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ذان "، و "هذه هـد"، أو "ذي هـد"، و "هذا رجٌؾ "، أو "ٌؾ ذا رج"فتؼقل: 

أوٓء "، و"هاتان امرأتان"، و"تان امرأتان"، و"هذان رجالن"، و"رجالن

 ، هذه أسؿاء اإلشارة."همٓء كساءٌ "، و"أوٓء كساءٌ "، و"همٓء رجاٌل "، و"رجال

لفا  َؾ إسؿاء الؿقصقلة، وهل التل َمثَّ  إسؿا  الؿعار :الـق  الخامس مـ 

(، وهل كذلؽ لفا تعريٌػ وحصٌر، وكؽتػل بالحصر: ٕهنا الذيالحريري بـ: )

 أسؿاٌء محصقرٌة. 

، تؼقل: جاء الذي تحبف، الذي هـا ٓشؽ أكف مػرٌد، يعـل: "الذي"فؾؾؿػرد 

 مذكٌر مػرٌد.

 بفا. ، كؼقل: جاءت التل أح"التل"ولؾؿمكث 

، ويف "الؾذان"، وهل تخضع لإلطراب، فػل الرفع "الؾذان"ولؾؿثـك الؿذكر 

 الؾذْيـ أحبفؿا.  ُت ، تؼقل: جاء الؾذان أحبفؿا، وأكرم"ذيـؾال"الـصب 

، ويف الـصب "الؾتان"، تخضع لإلطراب، يف الرفع "الؾتْقـ"ولؾؿثـك الؿمكث 

حبفؿا، ولجؿع الذكقر الذيـ، الؾتْقـ أ ُت ، جاءت الؾتان أحبفؿا، وأكرم"الؾتْقـ"

كاث الاليت، والالئل، تؼقل: جاءت الاليت إلتؼقل: جاء الذيـ أحبفؿ، ولجؿع ا

 أحبفـ، أو جاءت الالئل أحبفـ.

وهـاك أسؿاٌء مقصقلٌة، يسؿقهنا إسؿاء الؿقصقلة الؿشرتكة، يعـل: تليت مع 

كؾ همٓء، تليت الؿػرد، ومع الؿثـك، ومع الجؿع، ومع الؿذكر، ومع الؿمكث، مع 

ـْ وَما"بؾػظ ٓ يتغقر، مثؾ:   . "َم

ـْ وَما" إذا كاكا بؿعـك الذي وإخقاكف، فتؽقن أسؿاًء مقصقلًة، كلن تؼقل:  "َم

 حقـئٍذ اسٌؿ مقصقٌل، تؼقل:  "َمـ"جاء َمـ أحب، يعـل: الذي أحب، فـ 

 الذي.  جا  َمـ أحج، بؿعـك: -

 التل.  جا ت َمـ أحج، بؿعـك: -
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 الذيـ.  بؿعـك: جا  َمـ أحبفؿ، -

 تستعؿؾ مع الجؿقع بؾػٍظ واحٍد، ففذه هل إسؿاء الؿقصقلة. "َمـ"فـ 

 والـقع السادس، وهق إخقر مـ الؿعارف: آسؿ الؿضاف إلك معرفٍة.

 "ذو"يف ققلف: )ُذو الِغـَك(، يريد صاحب الغـك، فـ  لف الحريري  َؾ ثَّ مَ 

فؽؾؿة  "لأ"ك الغـك، والغـك ُمعرف بـاسٌؿ كان يف إصؾ كؽرًة، لؽـف هـا ُأضقػ إل

 اكتسبت التعريػ مـ إضافتفا إلك معرفٍة. "وذ"

إذن فآسؿ الؿعرف باإلضافة هق: كؾ اسٍؿ ُأضقػ إلك معرفٍة، إلك شلٍء مـ 

ا أن ُيضاف إلك ضؿقٍر، تؼقل بالتـؽقر: هذا قؾٌؿ.   الؿعارف السابؼة، إمَّ

 قؾؿؽ. ثؿ أضػ قؾؿ إلك ضؿقر، تؼقل: هذا قؾؿل، أو 

 أو ُتضقػ إلك طؾٍؿ، فتؼقل: هذا قؾؿ محؿٍد. 

 هذا قؾؿ الطالب.  "لأ"أو تضقػ إلك ُمعرٍف بـ

 أو تضقػ إلك اسؿ إشارة، هذا قؾؿ هذا. 

 أو تضقػ إلك اسٍؿ مقصقٍل، هذا قؾُؿ الذي بجاكبؽ.

َطَرفـَا بذلؽ أنَّ إسؿاء الؿعارف ستة أكقاٍع، وهل التل شرحـاها، ما سقاها 

ابؼ: ٕنَّ الضقابط مـ إ ابط السَّ سؿاء تؽقن كؽرًة، حتك ولق لؿ يـطبؼ طؾقفا الضَّ

غالًبا لقست يف ُققة التَّعريػ والحصر، وإكؿا هل أقرب إلك إمقر التَّعؾقؿقة، 

ا الحصُر ففق  بخالف التعريػ، فقـبغل أن يؽقن ِطؾؿًقا، َجامًِعا، حاِصًرا، َماكًعا، وأمَّ

. أققى إمقر يف الحصِر   والَعدِّ

 إٓفؾق سللتؽؿ مثاًل طـ أسؿاء آستػفام، كعرف أنَّ أدوات آستػفام أسؿاء، 

 حرفان، أسؿاء آستػفام، مثؾ:  "الفؿزة"و  "هؾ"

، يف:  - ـْ   "أبق ؟ ـْ مَ "َم
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 وما اسؿؽ؟  -

 وكؿ مالؽ؟  -

 وأيـ أيـ تسؽـ؟  -

 ومتك متك تسافر؟ -

 الستة الؿعارف؟  أسؿاء، صقب كؽرات أم معارف؟ هؾ هل مـ هذه إكقاع

 ٓ، إذن كؽراٌت، وكذلؽ أسؿاء الشرط كؽراٌت، وهؽذا. 

ٓشؽ أنَّ العدَّ والحصَر هق أققى الطرق يف تحديد الؿسالة ما يدخؾ فقفا وما 

 ٓ يدخؾ.

تؾحظقن طؾك بقت الحريري يف التؿثقؾ لؾؿعارِف، أكف َمثَّؾ لؽِؾ كقٍع مـ أكقاع 

َّٓ أسؿاء اإلش ارة، َمثََّؾ لفا بؿثالْقـ، والذي يظفر أكَّف بسبِب الـَّظؿ الؿعارِف بؿثاٍل، إ

َّٓ لؿ يؽـ هـاك داٍع لذلؽ.  فؼط، وإ

 الؿسللة إخقرة يف هذا الباب، وهل كؿا ذكركا مـ قبؾ: عؿ ذكر 

ف مِـ  ف بـ"لأ"الؿعرِّ  . "لأ"، هذه الؿسللة مسللة مـ مسائؾ باب آسؿ الُؿَعرَّ

كــقع مـــ أكــقاع إســؿاء الؿعــارف، فقــف مســائؾ،  "لأ"طرفـــا أنَّ آســؿ الؿعــرف بـــ

أنَّ  :لق درسـا متـًا مـ متقن الـحـق الؽبقـرة، مــ هـذه الؿسـائؾ -إن شاء اهلل -كعرففا

ف مـ كؾؿة الـحقيقـ اختؾػقا يف الؿُ   ، بقَّـ الحريري هذا الخالف بؼقلف:"لأ"عرِّ

ـْ  "َأْن "َوآَلوووووُة التَّْعرِيوووووِػ   ُيووووورِدْ  َفَؿووووو

 

  

 َكْبووووٍد ُمووووْبَفٍؿ َقوووواَن: الَؽبِووووْد  َتْعرِيووووَػ 

 

  
َفووووووا الوووووو َُّ  َفَؼووووووطْ   َوَقوووووواَن َقووووووْقٌ  إِكَّ

 

  

 إِْذ َألِوووُػ اْلَقْصوووِؾ َمَتوووك ُتوووْدَرْج َسوووَؼطْ 

 

  
هذا الخ   لق لؿ يذكره الحريري لؽان أفضؾ، فؾقس مـ الخ فات الؿفؿة 

قيقـ مختؾػقن لقفا صالج الـحق الؿتقسط، لؽـف ذكره، فذكر أنَّ الـحإالتل يحتاج 

 يف ذلؽ طؾك ققلقـ:
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ف مجؿقُع كؾؿة  الؼقن إون: ، هذا ققل "لأ"، يعـل: الفؿزة و "لأ"أنَّ الُؿعرِّ

َمف.  الخؾقؾ، وهق الذي اختاره الحريري: ٕكَّف َقدَّ

ا الفؿزة َقْبَؾف، ففل زائدٌة لؾتؿؽـ مـ ؿُ أنَّ ال والؼقن الثاين: ف الالم فؼط، وأمَّ عرِّ

وهذا ققل سقبقيف، وأكثر البصريقـ، واستدلقا طؾك ذلؽ فؼالقا: الـطؼ بالساكـ، 

إِْذ َألُِػ اْلَقْصِؾ َمَتك تسؼط يف َوْصِؾ الؽالِم، وهذا معـك ققلف: ) "لأ"ٕنَّ الفؿزة يف 

 (. ُتْدَرْج َسَؼطْ 

فؾق كان الحرف ُثـَائًقا لؾػعؾ، ُمؽقًكا مِـ هؿزٍة وٓم، لؽان طؾك قاطدة  قالقا:

دة الحروف الؿبدوءة هبؿزة أنَّ هؿزهتا قطٌع، كؾ الحروف التل تبدأ الحروف، وقاط

 هبؿزة، هؿزهتا قطٌع، مثؾ: 

َّٓ حرُف التَّعريػ   َهؿَزُتُف َوصؾ.  "ال"َأَما، أٓ، إِلك، إ

َوَردَّ أصحاُب الؼقل إول طؾقفؿ، بلنَّ إصؾ يف الفؿزة أهنا هؿزة قطع، 

 ؽؾؿة يف الؽالم. ولؽـفا ُوِصَؾت لؽثرة استعؿال هذه ال

الذي يؼرأ يف كتب التػسقر مثاًل، أو يف كتب الحديث، يجد هذيـ الؼقلقـ، 

فلكت طـدما تؼرأ لؽثقٍر مـ الؿػسريـ، خاصًة الؿتؼدمقـ، تؼقل: هذا وهق معرٌف 

بالالم، وهذا كثقٌر طـد الؿتؼدمقـ: ٕكف كؿا قؾـا ققل جؿفقر البصريقـ، معرف 

 ، لؽـف طؾك ققل سقبقيف وأكثر البصريقـ."لأ"ـ بالالم، يعـل: أكف معرٌف ب

 (، فجعؾ الؽبد ممكثًة أم مذكرًة؟ َكْبٍد ُمْبَفؿٍ وهـا لػتٌة سريعٌة إلك ققلف: )

مذكر، الؽبد فقفا التلكقث، وفقفا التذكقر، ولؽـ التلكقث هق إكثر، كبٌد رصبٌة، 

َـّ التذكقر جائٌز فقفا، وهذا الذي جاء يف البقت.   لؽ

 ."الؽِْبد"، ويؼال فقفا: "الَؽْبد"، ويؼال فقفا: "الَؽبِد" قفا:ويؼان ف

هذا ما يتعؾؼ بباب الـَّؽَِرة والؿعرفة، لــتؼؾ مـف إلك الباب التَّالل، وهق باب 

 أكقاع الػعؾ. 
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 تاب إَٔاع انفؼم
 كبدأ هذا الباب بؼرا ة أبقاتف: 

 : وإن أردت قسؿة إفعال لقـجؾل طـؽ صدى اإلشؽال قال 

 إِن أردَت ِقسووووووووووَؿَة إفعووووووووووان وَ 

 

 

 

 

 

 لِقـَجؾووووول طـوووووَؽ َصوووووَدا ا شوووووَؽان  

 

 

َـّ رابوووووُع   َفْفوووووَل َعووووو ٌث َموووووا لُفووووو

 

 

 

 

 

 موووواٍف وفِعووووُؾ إموووورِ والُؿضوووواِرُ   

 

 

 فؽوووووؾ  َموووووا َيصوووووُؾُح فقوووووِف َأموووووِس 

 

 

 

 

 

 فنكووووووووُف موووووووواٍف بغقوووووووورِ َلووووووووْبسِ  

 

 

 وُحؽُؿووووووُف َفووووووتُح إخقوووووورِ مـووووووُف 

 

 

 طـوووووووفُ  َكؼوووووووقلِِفؿ َسووووووواَر وَبوووووووانَ   

 

 

وووووُؽقِن   وإموووووُر مبـووووولك طؾوووووك الس 

 

 

 ِمَثالوووووُف احوووووَذْر َصوووووْػَؼَة الَؿغُبوووووقِن   

 

 

 وإْن َتووووووووووووووو ُه ألوووووووووووووووٌػ َوُٓ  

 

 

 َفاكِسوووووووْر وُقوووووووْؾ لِوووووووَقُؼِؿ الُغووووووو ُ    

 

 

ـْ َسووووووووووعك   وإْن َأَموووووووووورَت َموووووووووو

 

 

 وَمـ َ َدا فَلسِؼِط الَحرَ  إخقَر أَبوَدا   

 

 

 لَحووْد تؼووقُن َيووا زيووُد ا ووُد فِوول يووقِ  ا

 

 

َشووْد    قووَ  الرَّ  واسووَع إلووك الَخقووراِت ُلؼل

 

 

ـْ َرَموووك   َوَهَؽوووَذا َققُلوووَؽ فِووول ارِ  ِمووو

 

 

 َفاحوووُذ طؾوووك ذلوووَؽ فِقَؿوووا اْسوووُتبِفؿا   

 

 

ـْ َخووواَ  َخوووِػ الِعَؼاَبوووا   وإموووُر ِمووو

 

 

ـْ أَجووووووواَد أِجوووووووِد الَجَقاَبوووووووا    وِمووووووو

 

 

ووووووووِ    َوإِن يُؽووووووووـ أمووووووووُرَ  لؾُؿمكَّ

 

 

 يف ِرَجووووان الَعَبووووِ  فُؼووووْؾ لَفووووا َخووووا  

 

 
هذا الباب كسؿقف باب أكقاع الػعؾ، أو أقسام الػعؾ، أو قسؿة إفعال، وذكر 

أنَّ إفعال ُمـؼسؿٌة ثالثة أقساٍم، ثؿ تؽؾؿ طؾك هذه  --فقف الحريري

 إقسام، قسًؿا قسًؿا، فبدأ الباب بؼقلف: 

 َوإِن أردَت ِقسووووووووووَؿَة إفعووووووووووان 

 

 

 شوووووَؽان لِقـَجؾووووول طـوووووَؽ َصوووووَدا ا   

 

 

َـّ رابوووووُع   َفْفوووووَل َعووووو ٌث َموووووا لُفووووو

 

 

 موووواٍف وفِعووووُؾ إموووورِ والُؿضوووواِرُ    

 

 
ذكر يف هذيـ البقتقـ أنَّ إفعال يف قسؿتفا الؿشفقرة، ثالثة أقسام، الػعؾ 

: ، فنن قؾَت "كتب، يؽتب، اكتب"الؿاضل، والػعؾ الؿضارع، وفعؾ إمر، كحق: 
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 الؼسؿة مـ حقث ماذا؟  بالـسبة إلك ماذا هذه الؼسؿة؟ هذه

أنَّ هذه الؼسؿة بالـسبة إلك الصقغة، فإفعال يف صقغفا  والجقاب طـ ذلؽ:

ا أن تؽقن َفَعَؾ، أو يػعؾ، أو افعؾ.   إصؾقة، إمَّ

 فـ: َفَعَؾ َوَما ُيشاهبف ُيسؿقكف الػعؾ الؿاضل. 

قَكف الػعؾ الؿضارع.  وَيػَعُؾ   َوَما ُيَشابُِفف ُيَسؿُّ

قَكف فعؾ إمر، ولقست الؼسؿة هـا بالـسبة إلك الزمان، وافعؾ َوَما  ُيَشابُِفف ُيَسؿُّ

َّٓ أنَّ الػعؾ الؿاضل إصؾ يف زماكف كؿا سقليت  كؿا قد يسبؼ إلك الخاصر، إِ

الُؿضل، والؿضارع زماكف الَحال وآستؼبال، وإمر زماكف آستؼبال، وهذا إمر 

ا كسؿع الؿاضل فقرتبط بالؿاضل، فتؼقل: إن واضح لؿـ تلمؾف، يعـل: ُربَّؿا طـدم

 هذه الؼسؿة بالـسبة لؾزمان. 

 صقج كؾؿة إمر ما ط قتفا بإزمـة الث عة؟ 

 كؾؿة إمر ٓ طالقة لفا بالزمان، دٓلة طؾك إمر. 

صقب الؿضارع، ما طالقتفا بإزمـة الثالثة؟ وهل الؿاضل والحاضر 

 طالقة لفا بإزمـة. وآستؼبال، أيًضا كؾؿة ماضل ٓ 

 ؿل ماضًقا. ُس ضل، فؿُ فالؿاضل سؿل ماضًقا: ٕنَّ إصؾ يف زماكف أكف يف ال

ؿل أمًرا: ٕكف يدل طؾك إمر، يعـل: لؿ يمخذ اسؿف مـ إزمـة ُس وإمر 

 الثالثة أبًدا. 

ؿل ُمضارًطا: ٕكف مضارٌع لالسؿ، مضارٌع بؿعـك مشابف، هق ُس والؿضارع 

ابف آسؿ، وسقليت كالٌم طؾك ذلؽ أيًضا، إذن فالؿضارع أيًضا لؿ الػعؾ الذي يش

 يمخذ مـ إزمـة الثالثة. 

: )لِقـَجؾل طـَؽ َصَدا اإلشَؽال(، صدا مخػٌػ مـ صدأ، يريد وققلف 
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لقـجؾل طـؽ صدأ اإلشؽال، والصدأ معروٌف، وهق هبؿزة، ولؽـ الحريري خػػ 

يخػػ الفؿزة  جائٌز، والحريري  هذه الفؿزة الؿتطرفة، وتخػقػفا يف الشعر

 كثقًرا يف مـظقمتف.

طؾك أكقاع الػعؾ كقًطا كقًطا، فبدأ بالػعؾ الؿاضل، فؼال  --ثؿ تؽؾؿ

 : 

 فؽوووووؾ  َموووووا َيصوووووُؾُح فقوووووِف َأموووووِس 

 

 

 فنكووووووووُف موووووووواٍف بغقوووووووورِ َلووووووووْبسِ   

 

 

 وُحؽُؿووووووُف َفووووووتُح إخقوووووورِ مـووووووُف 

 

 

 َكؼوووووووقلِِفؿ َسووووووواَر وَبووووووواَن طـوووووووفُ   

 

 
 لؿاِل؟ لؿاذا بدأ با

الؿشفقر طـد الـحقيقـ أهنؿ يبدؤون بالؿاضل، قالقا: ٕنَّ الؿاضل أول 

إزمـة، ثؿ يليت الحال، الزمان الذي كحـ فقف، ثؿ آستؼبال، وبعضفؿ يؼقل: 

ٓ أنَّ إ، ثؿ آستؼبال، ثؿ هذا الحال يؽقن ماضًقا، هذه ٓ هتؿـا كثقًرا، ًٓ الحال أو

 الؿاضل. أكثر الـحقيقـ يبدؤون بالػعؾ

 الحريري ماذا ذكر يف هذيـ البقتقـ؟ 

مسللتقـ، ذكر زمـ الػعؾ الؿاضل، وذكر حركة الػعؾ  --ذكر

الؿاضل، ذكر زمـ الػعؾ الؿاضل، وأنَّ إصؾ يف زمان الػعؾ الؿاضل أكف 

ضل، وطرب طـف بؼقلف: )َأمِس(، إذن فالحريري يف ققلف: )فؽؾُّ َما َيصُؾُح فقِف ؿُ ال

ريد أنَّ هذا طالمٌة مؿقزٌة: ٕكف سبؼ أن ذكر العالمات الؿؿقزة التل تؿقز َأمِس(، ٓ ي

إسؿاء وإفعال والحروف، وإكؿا أراد هـا أن يذكر زمان الػعؾ الؿاضل، فالػعؾ 

، "ذهبُت أمس"ضل، ويتبقـ بؼقلؽ: أمس، مثؾ: ؿُ الؿاضل زماكف إصؾل هق ال

 . "دخؾ رمضان أمس"، "ذهبْت أمس"

ػعؾ الؿاضل إلك آستؼبال، يعـل: يؽقن زماكف آستؼبال، كلن وقد يخرج ال

، "إن ذهب زيد غًدا" "إن ذهب زيد أمس أو غًدا؟"، "ُت زيد ذهب َب ذه إنْ "تؼقل: 
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يف الؿستؼبؾ، فالؿاضل إذا دخؾ يف الشرط  ُت يف آستؼبال، يف الؿستؼبؾ، ذهب

 اكتؼؾ إلك آستؼبال. 

ين، وهق حركة الػعؾ الؿاضل، والػعؾ والحؽؿ الثاين ذكره يف البقت الثا

حركتف الػتح، قال: )وُحؽُؿُف َفتُح إخقر مـُف(، الػتح هذا  نَّ الؿاضل كؿا قال: إ

مصطؾٌح مـ مصطؾحات البـاء، يعـل أنَّ الػعؾ الؿاضل مبـل طؾك الػتح، فالػعؾ 

، و "سارَ "الؿاضل مـ جؿؾة الؿبـقات، ٓ الؿعربات، ففق ٓ يتلثر باإلطراب، كحق: 

، و "لقس"، و "كان"، و "استعؾؿ"، و "اكطؾؼ"، و "أكرمَ "، و "ذهَب "، و "بانَ "

َـّ "  ، كؾفا أفعاٌل ماضقٌة، مبـقٌة طؾك الػتح. "َض

 طؾك الػتح. كؼقن يف إطرابفا:
ٌّ

 فعٌؾ ماٍض مبـل

فنن كان الػعؾ الؿاضل لؿمكٍث، فنكؽ تزيد يف آخره تاًء ساكـًة، فتؼقل: 

اكطؾؼت "، و "أكرمت إستاذة"، "أختل ذهبْت "، "مشؽؾة باكْت "، "هـد سارْت "

 طؾك الػتح، وأما هذه "استعؾؿت لجـة"، و "سقارة
ٌّ

، وهؽذا، فالػعؾ الؿاضل مبـل

 طؾك السؽقن.
ٌّ

 التاء الساكـة، ففل حرف تلكقٍث مبـل

، كلن يليت بعدها اسٌؿ مبدوٌء بـ ـٌ ، "لأ"فنذا جاء بعد تاء التلكقث الساكـة ساك

كؽسر تاء التلكقث الساكـة بسبب التؼاء الساكـقـ، أي: كتخؾص مـ  يجب أنْ  فحقـئذٍ 

ـِ إول، كؼقلَؽ  اكِ ، "هل سارت"، "البـُت  سارِت ": التؼاء الساكـقـ بؽسر السَّ

مؽقن مـ ٍٓم ساكـٍة، وقبؾف هؿزة وصؾ، هؿزة القصؾ  "لأ"، "لأ"البـت مبدوء بـ

سقؽقن بعدها الالم الساكـة،  "سارْت "ستسؼط يف درج الؽالم، فالتاء الساكـة يف 

، و "سارِت البـُت "يف البـت، فقؾتؼل ساكـان، فـؽسر الساكـ إول، فـؼقل: 

الػعؾ الؿاضل  بُّ باكِت الؿشؽؾِة، واكطؾؼت السقارة، واستعؾؿت الؾجـة، كعرُ "

 طؾك السؽقن، كؼقل: 
ٌّ

مبـل طؾك الػتح، وتاء التلكقث الساكـة؟ هذا حرٌف مبـل

 طؾك السؽقن الؿؼدر، مـع مـ ضفقره حركة التخؾص مـ التؼاء حرٌف مبـ
ٌّ

ل

 الساكـقـ. 
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و  "هدى"و  "سعك"و  "دطا"فنذا كان الػعؾ الؿاضل مختقًما بللٍػ، كـ 

 ، وكعرف أنَّ إلػ ساكـٌة أو مػتقحٌة؟ "رمك"

 طؾك الػتح، فـؼقل: 
ٌّ

إلػ يف العربقة مالزمٌة لؾسؽقن، والػعؾ الؿاضل مبـل

ػعؾ الؿاضل إذا كان مختقًما بللػ، فنكف يؽقن مبـًقا طؾك فتٍح ُمؼدٍر، مـع مـ إنَّ ال

 ضفقره التعذر. 

، يعـل 
َّ

ما معـك التعذر؟ آستحالة، تؼقل: هذا شلٌء متعذٌر، تعذر الشلء طؾل

استحال، مستحقؾ، ما الؿستحقؾ هـا؟ الؿستحقؾ تحرك إلػ، تحريؽ إلػ 

هذا مستحقٌؾ، ٕنَّ إلػ مالزمٌة لؾسؽقن، فـؼقل يف  بحركٍة، بػتحٍة بضؿٍة بؽسرٍة،

 طؾك الػتح الؿؼدر، مـع مـ ضفقره التعذر. ،دطا
ٌّ

 رمك، فعؾ ماٍض مبـل

وإذا اتصؾ الػعؾ الؿاضل الؿختقم بللٍػ ساكـٍة، مثؾ دطا وهدى، وجاء بعده 

، سقؾتؼل ساكـان، هـا سـتخؾص مـ التؼاء  ـٌ ، فإلػ ساكـٌة وبعده ساك ـٌ ساك

 لساكـقـ بحذف إلػ، كلن تؼقل: دطت هـد، هل دطا ثؿ جاءت تاء التلكقثا

الساكـة، فالتاء ساكـة، وإلػ يف دطا ساكـٌة، فـحذف إلػ ٓلتؼاء الساكـقـ، 

فـؼقل: دطت هـد، فـؼقل: الرجال دطقا إلك اهلل، هل دطا وواو الجؿاطة، واو 

 فـا إلػ، دطقا، وكؼقل أيًضا: الجؿاطة ساكـٌة، وإلػ يف آخر دطا ساكـٌة، فحذ

الؿرأة إلك اهلل، حذفـا إلػ ٕهنا ساكـٌة التؼت بالتاء، والتاء ساكـٌة، والؿرأة  دطِت 

 مبدوءٌة بساكـٍة، فؽسركا تاء التلكقث ٓلتؼاء الساكـقـ.

 ماذا كؼقن يف إطراب دط  أو دطقا؟ 

 طؾك الػتح أو طؾك السؽقن؟ 
ٌّ

 الػعؾ الؿاضل هـا مبـل

 الػتح الؿؼدر. طؾك 

 أيـ الػتح الؿؼدر؟ 

طؾك إلػ الؿحذوفة، كؼقل: دطقا فعؾ ماٍض مبـل طؾك الػتح الؿؼدر، طؾك 
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إلػ الؿحذوفة، فنذا اتصؾ بالػعؾ الؿاضل تاء الؿتؽؾؿ أو كقن الـسقة، أو كاء 

، وذهبـا، والـسقة ذهبـ، فُقبـك طؾك فتٍح مؼدٍر، والسؽقن ُت الؿتؽؾؿقـ، كحق: ذهب

 قب هـا، مجؾقٌب لؾتخؾص مـ تقالل أربعة متحركات. الؿجؾ

ذهبُت، فالؼقاس  "ُت "، ثؿ تاء الؿتؽؾؿ "ذهب"هق:  "ذهبت"إصؾ يف 

أدى ذلؽ إلك أربعة متحركاٍت، وهذا ثؼقٌؾ طـد  "َذَهَبُت "الؿفجقر الؿرتوك 

العرب، كقػ تخؾصقا مـ هذا الثِّؼؾ؟ بتسؽقـ آخر الػعؾ، وهق الباء، ذهْبُت، هذه 

 باء لقست حركة بـاء، وإكؿا حركة تخؾٍص مـ أربع متحركاٍت. ال

 طؾك الػتح الؿؼدر، مـع مـ ضفقره 
ٌّ

وكؼقل يف اإلطراب: فعؾ ماٍض مبـل

 السؽقن الؿجؾقب لؾتخؾص مـ أربع متحركاٍت.

 الخ صة: 

 طؾك الػتح، إما الظاهر كـ 
ٌّ

ا الؿؼدر يف "ذهب"أنَّ الػعؾ الؿاضل مبـل ، وإمَّ

 ، وهل:ثالثة مقاضع

 . "دطا"الػعؾ الؿاضل الؿختقم بللػ كـ  -

 . "ذهبقا"والػعؾ الؿاضل الؿتصؾ بقاو كـ  -

كقن "، أو الؿتصؾ بـ "ذهبُت "والػعؾ الؿاضل الُؿتَِّصؾ بتاء الؿتؽؾؿ كـ  -

 ."ذهبـا"كـ  "كاء الؿتؽؾؿقـ"، أو بـ "ذهبـ"كـ  "الـسقة

ن الققت لػظ أكػاسف، يف الدرس الؼادم: ٕ -إن شاء اهلل-بقات سـرتكفإباقل ا

ًٓ وٓ لألسئؾة، فـحؿد اهلل  طؾك كؾ حاٍل، وكشؽركؿ طؾك  ولؿ يدع لـا مجا

استؿاطؽؿ، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف 

 أجؿعقـ. 
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ُ
انِث

َّ
 انث

ُ
زض

َّ
 اند

﷽ 

وطؾك آلف الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد 

 وأصحابف أجؿعقـ، أما بعد..

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وبّقاكؿ يف هذه الؾقؾة لقؾة 

 ؿحرم مـ سـة ثؿاٍن وثالثقـ وأربعؿائة وألٍػ.الإربعاء السابع طشر مـ شفر 

وكحـ يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة، وكعؼد هذا الدرس مـ مديـة 

 اهلل.الرياض حرسفا 

رُس الثَّالُث مـ دروس َشرِح ُمْؾَحِة اإِلْطَراِب لؾحريري البصري  وهذا هق الدَّ

 طؾقف رحؿة اهلل.

رس الؿاضل طؾك الؽالم طؾك الػعؾ الؿاضل، فذكر  كـا تققػـا يف آخر الدَّ

رِس قؾـا الخالصة  الحريري  زماكف وذكر حركتف، وشرحـا ذلؽ، ويف آخر الدَّ

رِس يف ذلؽ بسرطٍة، كريد  أن كعقدها لؽل كركز طؾك جزئقٍة مـفا لؿ كركز طؾقفا يف الدَّ

 الؿاضل.

رِس الؿاضل يف باب ِقسؿِة إفعاِل:  قال الحريري   فقؿا قرأكاه يف الدَّ

 فؽووووووؾ  مووووووا َيصووووووُؾُح فقووووووِف َأمووووووسِ 

 

 

  

 فنكوووووووووُف مووووووووواٍف بغقووووووووورِ َلوووووووووْبسِ 

 

  

 وُحؽُؿوووووووُف َفوووووووتُح إخقووووووورِ مـوووووووفُ 

 

 

  

 فُ َكؼووووووووقلِِفؿ َسوووووووواَر وَبوووووووواَن طـوووووووو

 

  
شرحـا ذلؽ وقؾـا: إنَّ الُخالَصة يف حركة الػعؾ الؿاضل أنَّ الػعؾ الؿاضل 
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 طؾك الػتح دائًؿا، إٓ أكَّف ُيبـك طؾك الػتح الظاهر، وُيبـك طؾك الػتح الؿؼدر.
ٌّ

 مبـل

، و "اكطؾؼ"، و "دحرج"، و "ذهب": كؼقلؽ: فُقبـك طؾك الػتح الظاهر

َـّ "و  "لقس"و  "كان"، وكذلؽ "استخرج"  ."ض

 وُيبـك طؾك الػتح الؿؼدر يف ع عة َمقاِع، أشار إلقفا الـَّاضُِؿ وشرحـاها:

، و "رمك"، و "دطا"إذا كان الػعؾ الؿاضل مختقًما بللٍػ، كـ  :الؿقِع إون

، والؿاكع لف مـ "الػتح الؿؼدر"، فنكف يؽقن حقـئٍذ مبـقًّا طؾك "هدى"، و "قضك"

عذر آستحالة: ٕن إلػ يف العربقة ُمالزمٌة ، والؿراد بالت"التعذر"الظفقر 

لؾسؽقن، فؾفذا صار تحريؽفا بلي حركٍة، بالػتحة أو الضؿة أو الؽسرة ُمتعذًرا، 

 -أي: ُمستحقاًل: ٕكؽ لق حركتفا بػتحٍة أو ضؿٍة أو كسرٍة فنهنا ستـتؼؾ مـ إلػ

ا متعذًرا إلك الفؿزة، وهق حرٌف آخر: فؾفذا صار تحركقف -أي: إلػ الؿدية

 مستحقاًل فقؼقلقن: مـع مـ ضفقر الحركة التعذر.

: إذا اتصؾ بالػعؾ لبـاء الػعؾ الؿاضل طؾك الػتح الؿؼدر الؿقِع الثاين

، و "اكطؾؼقا"، و "دحرجقا"، و "ذهبقا"الؿاضل واو الجؿاطة، كؼقلؽ: 

 ، وكحق ذلؽ."كاكقا"، و "استخرجقا"

  :فقؼقلقن
ٌّ

طؾك الػتح الؿؼدر: ٕن إصؾ يف  إنَّ الػعؾ الؿاضل حقـئٍذ مبـل

كؾؿتان  "ذهبقا"، إذن فـ "واو الجؿاطة" ـثؿ أسـدَتف وصؾتف ب "ذهب"، "ذهبقا"

كؿا  "واو الجؿاطة"، و"واو الجؿاطة"، والؽؾؿة الثاكقة "ذهب"الؽؾؿة إولك، 

. ـٌ  تعؾؿقن ضؿقٌر ساك

تك بالقاو فؽان الؼقاس الؿفجقر الذي تركتف العرب أن يؼال: َذَهَب ثؿ يم

، لقس متعذًرا، مستحقاًل، ولؽـف  "واو الجؿاطة"الساكـة  ـٌ فقؼال: َذَهَبقا، هذا مؿؽ

، تخؾصت  ؿُّ ثؼقٌؾ، الثِّؼؾ حدث هـا مـ كقن القاو لؿ ُتسبؼ بؿا يـاسبفا وهق الضَّ

العرب مـ هذا الثؼؾ بضؿِّ ما قبؾ القاو يعـل بضؿِّ آخر الػعؾ الؿاضل، وهق الباء 

، "ذهبقا"، طـدما قالت العرب: "ذهب"حدث أنَّ آِخَر الػعؾ  يف ذهب، فالذي
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 اجتؿع طؾقف حركتان: 

 . "ذهب"الػتح، حركة البـاء  الحركة إولك -

الضؿ، الحركة الؿـاسبة لؾقاو، وٓ يؿؽـ أن تظفر  والحركة الثاكقة: -

الحركتان طؾك آخر الػعؾ، فالذي حدث أنَّ حركة الؿـاسبة غطت حركة البـاء 

 مـ الظفقر. ومـعتفا

ذهبقا مقجقدٌة، إٓ أنَّ حركة الؿـاسبة غطتفا ومـعتفا  :فحركة البـا  إذا قؾَ  

 مـ الظفقر.

 ؟ إهنا مقجقدةٌ  لؿاذا كؼقن:

 طؾك الػتح، فالحركة مقجقدٌة، لؽـ 
ٌّ

ٕهنا حركة البـاء، الػعؾ الؿاضل مبـل

ن طـد الضؿ الؿجؾقب لؾؿـاسبة غطك الػتح ومـعف مـ الظفقر، فؾفذا يؼقلق

 طؾك الػتح الؿؼدر مـع مـ ضفقره حركة الؿـاسبة.
ٌّ

 إطراب ذهبقا، فعؾ ماٍض مبـل

 فبان مـ ذلؽ أنَّ الضؿ يف ذهبقا حركة بـاٍء أم حركة مـاسبٍة؟ 

حركة مـاسبٍة، وكحـ كسلل أن وكبحث طـ حركة البـاء، الػعؾ الؿاضل ُيبـك 

 طؾك ماذا؟ 

 طؾك الػتح
ٌّ

 الؿؼدر. طؾك الػتح، إذن هـا مبـل

تاء ": إذا اتصؾ بف لبـاء الػعؾ الؿاضل طؾك الػتح الؿؼدر الؿقِع الثال 

، "كقن الـسقة"، أو "كحـ ذهبـا"، كـ "كاء الؿتؽؾؿقـ"، أو "ذهبُت "كـ  "الؿتؽؾؿ

 ."الطالبات درسـ"، أو "الـسقة ذهبـ الققم"كحق: 

ؾ الؿاضل كؾؿتان، الؽؾؿة إولك: الػع "ذهبُت "، و "ذهبُت ": فالعرب تؼقل

 وهق ضؿقٌر، لؽـف متصٌؾ. "تاء الؿتؽؾؿ"، والؽؾؿة الثاكقة: "ذهب"

ثؿ تصؾ بف تاء  "ذهب"وكان الؼقاس الؿفجقر الذي تركتف العرب أن تؼقل: 
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، هذا الؼقاس الؿفجقر الؿرتوك، "أكا ذهبُت "، "ذهبُت "فتؼقل:  "ت"الؿتؽؾؿ، 

 لؿاذا هجرتف وتركتف العرب؟

 بف أن، ولؽـف لؾثؼؾ، الثؼؾ هـا كشل مـ ماذا؟  ُؼ صبًعا لقس لؾتعذر، كـط

كشل مـ تقالل أربع متحركاٍت فقؿا هق كالؽؾؿة القاحدة، لقس يف كؾؿٍة واحدٍة 

كؾؿتان، ذهب والتاء، لؽـ التاء هـا ضؿقٌر متصٌؾ، فقتصؾ بالؽؾؿة، فؾفذا يلخذ 

 حؽؿ الؽؾؿة القاحدة.

ؾصت العرب مـف يف ففذا الثؼؾ الذي حدث مـ تقالل أربع متحركاٍت تخ

 إسؽان آخر الػعؾ الؿاضل، وهق الباء يف ذهب.

 "ذهب"، إذن فاجتؿع طؾك آخر الػعؾ الؿاضل "َذَهْبُت ": فؼالت بدل َذَهَبُت 

، والسؽقن الؿجؾقب لؾتخؾص مـ تقالل "ذهب"الػتح، حركة البـاء  "ذهبت"يف 

الحرف  َؼ تـطأربع متحركاٍت، وٓ يؿؽـ أن تضع طؾك الحرف فتحًة وسؽقًكا، أن 

 بػتحٍة وسؽقٍن.

الذي حدث أنَّ السؽقن الؿجؾقب لؾتخؾص مـ تقالل أربع ُمتحركاٍت غطك 

 الػتح حركة البـاء ومـعفا مـ الظفقر.

 طؾك الػتح الؿؼدر مـع مـ  :فؾفذا كؼقن يف ا طراب يف ذهْبُ  
ٌّ

فعٌؾ ماٍض مبـل

 ضفقره السؽقن الؿجؾقب لؾتخؾص مـ تقالل أربع ُمتحركاٍت.

ا أن ضف  طؾك الػتح دائًؿا، إٓ أنَّ هذا الػتح إمَّ
ٌّ

ر مـ ذلؽ أنَّ الػعؾ الؿاضل مبـل

ا أن يؽقن ُمؼدًرا يف ثالثة مقاضع وهل التل  يؽقن ضاهًرا إذا لؿ يؽـ هـاك ماكٌع، وإمَّ

 شرحـاها قبؾ قؾقٍؾ.

 هذا هق ققل الـحقيقـ الؿحؼؼقـ.

: إن الػعؾ ق أهنؿ يؼقلقنهـاك ققٌل آخر يذكر يف بعض الؽتب التعؾقؿقة، وه

 طؾك حركة آخره، فـ 
ٌّ

 طؾك الػتح، و  "ذهب"الؿاضل مبـل
ٌّ

مبـل طؾك  "ذهْبُت "مبـل
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 مبـل طؾك الضؿ. "ذهُبقا"السؽقن، و 

، لقس مذهًبا طؾؿقًّا، لؿ يؼؾ بف 
ٌّ

هذا الؿذهب يف حؼقؼتف هق مذهٌب تعؾقؿل

إدلة، ٓ، الؼقل  طالٌؿ، يؼقل هذا هق الؼقل الصحقح الراجح الذي تدل طؾقف

 طؾك الػتح، لؽـ بعض 
ٌّ

الصحقح يف الؿسللة الحؼقؼة أن الػعؾ الؿاضل مبـل

الـحقيقـ يف الؽتب التعؾقؿقة لؽل يسفؾ إمر طؾك الطالب يؼقل إن الؿاضل 

 طؾك حركة آخره.
ٌّ

 مبـل

ففذا كؾ َما يتعؾؼ بالػعؾ الؿاضل، لــتؼؾ جؿقًعا إن شاء اهلل إلك الؽالم طؾك 

 ؾ الؼادم وهق فعؾ إمر.الػع

كخرج إبقات طؾك الشاشة ويتػضؾ إخ سعد بؼراءة ما قالف الحريري 

 يف البصري 

 تاب فؼم األيس
ا  الحؿد هلل، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، أمَّ

 فالؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا ولؾحاضريـ وجؿقع الؿسؾؿقـ.. بعد..

 : قال الحريري 

وووووُؽقنِ   وإموووووُر مبـووووولك طؾوووووك الس 

 

  

 ِمَثاُلوووووُف احوووووَذْر َصوووووْػَؼَة الَؿغُبوووووقنِ 

 

  

 وإْن َتوووووووووووووووو ُه َألِووووووووووووووووٌػ َوٓ ُ 

 

  

 َفاكِسووووووْر وُقووووووْؾ لِووووووَقُؼِؿ الُغوووووو  ُ 

 

  

ـْ َسوووعك وَموووـ َ وووَدا  وإْن َأَمووورَت َمووو

 

  

 فَلسوووووِؼِط الَحووووورَ  إخقوووووَر أَبوووووَدا

 

  

 تؼوووقُن يوووا زيوووُد ا وووُد يف يوووقِ  إَحوووْد 

 

  

َشووْد وا قووَ  الرَّ  سووَع إلووك الَخقووراِت ُلؼل

 

  

ـْ َرَمووووك  وهؽووووذا َققُلووووَؽ يف ارِ  ِموووو

 

  

 َفاحوووُذ طؾوووك ذلوووَؽ فقؿوووا اْسوووُتبِفؿا

 

  

ـْ َخووواَ  َخوووِػ الِعَؼاَبوووا  وإموووُر ِمووو

 

  

ـْ أَجووووووواَد أِجوووووووِد الَجَقاَبوووووووا  وِمووووووو

 

  

ووووووووِ    وإن يُؽووووووووـ أمووووووووُرَ  لؾُؿمكَّ

 

  

 ْؾ لَفووووا َخووووايف ِرَجوووواَن الَعَبووووِ  فُؼوووو
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، كؿا رأيتؿ ذكر يف باب إمر طدة أبقاٍت مع أنَّ إمر أسفَؾ مِـ َذلؽ، إٓ كعؿ

 كؿا ذكركا يف أول الدرس ُيطقؾ يف ِذكِر إمثؾة، وتقضقح الؿسللة. --أكَّف

شقًئا واحًدا وهق حركة فعؾ إمر، وكان مـ  --ذكر يف هذه إبقات

طـ أخقيف، وكذلؽ طـ آسؿ قبؾ َذَكَر طالمتف الؿؿقزة التل ُتؿقزه طـ غقره، 

ا، وشرحـا ذلؽ.  والحرف، وسبؼ أهنا الدٓلة طؾك إمر مع كقهنا مشتؼًّ

ؽقن،   طؾك السؽقن، حركتف أكف ُيبـك طؾك السُّ
ٌّ

ا هـا فذكر أنَّ فعؾ إمر مبـل أمَّ

 معـك ذلؽ أكف كالػعؾ الؿاضل، مـ جؿؾة الؿبـقات التل ٓ تتلثر باإلطراب.

 : وهذا ققلف 

ووووووُؽقنِ وإ  مووووووُر مبـوووووولك طؾووووووك الس 

 

  

 ِمَثاُلووووووُف احووووووَذْر َصووووووْػَؼَة الَؿغُبووووووقنِ 

 

  
 طؾك "احذرْ "الؿثال الذي ذكره هق فعؾ إمر، 

ٌّ
، كؼقل يف إطرابف: فعؾ أمٍر َمبـل

ؽقِن.  السُّ

 ."استعؾؿْ "، و ْؼ اكطؾ"، و "أكرمْ "و  "اذهْب " :ومثان ذلؽ أيًضا

 ؽقن، آخره يؽقن ساكـًا.إذن فعؾ إمر ُيبـك طؾك ماذا؟ طؾك الس

فنذا لؼل آِخر فعؾ إمر الساكـ ساكـًا بعده: فنن هذا سقمدي إلك التؼاء 

ساكـْقـ، فسـحتاج إلك التَّخؾص مـ التؼاء الساكـقـ بتحريؽ آِخر فعؾ إمر 

 بؽسرٍة يسؿقهنا كسرة التخؾص مـ التؼاء الساكـقـ.

 طؾك  "اذهْب "، إصؾ: "اذهِب الققم" :مثان ذلؽ أن تؼقن
ٌّ

فعؾ أمٍر مبـل

كؿا تعرفقن  "ال"، و"ال"مبدوء بــ  "الققم"، و "الققم"السؽقن، جاء بعده كؾؿة 

تتؽقن مـ هؿزة القصؾ والالم، أما هؿزة القصؾ فتسؼط يف وسط الؽالم، فتؽقن 

كؿا تسؿعقن  "الالم"، و "الالم"الؽؾؿة حقـئٍذ إذا سؼطت الفؿزة تؽقن مبدوءًة بــ 

 .الققم، ساكـةٌ 

 : فالخ صة أن
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، و "اذهب" ـٍ إذا حذفت الفؿزة ستؽقن مبدوءًة  "الققم"ستؽقن مختقمًة بساك

، فقؾتؼل ساكـان، فتتخؾص العرب مـ ذلؽ بؽسر آخر فعؾ إمر، فقؼقل:  ـٍ بساك

 ."اذهِب الققم"

 ، وهؽذا."اكطؾِؼ أن"، واكطؾؼ: "أكرِم الرجؾ". كؼقل: ."أكرم" وكذلؽ:

 قًّا طؾك السؽقن، لؽـ السؽقن الظاهر أم الؿؼدر هـا؟ فعؾ إمر ما زال مبـ

سقؽقن مؼدًرا: ٕن حركة التخؾص مـ التؼاء الساكـقـ غطت السؽقن، 

 "اذهب الققم"ومـعتف مـ الظفقر، فـؼقل يف إطراب اذهب مـ: 
ٌّ

: فعؾ أمٍر مبـل

 طؾك السؽقن الؿؼدر مـع مـ ضفقره حركة التخؾص مـ التؼاء الساكـقـ.

 قل الحريري: وهذا هق ق

 وإْن َتوووووووووووووووووو ُه َألِووووووووووووووووووٌػ َوٓ ُ 

 

  

 َفاكِسوووووووْر وُقوووووووْؾ لِوووووووَقُؼِؿ الُغووووووو  ُ 

 

  
هذا فعٌؾ مختقٌم بالؿقؿ الساكـة، وجاء  "لَِقُؼؿِ "لَِقُؼِؿ،  مثالف الذي ذكره، هق:

 ."لَِقُؼِؿ الغالم"بعده الغالم، فالتؼك ساكـان، فُؽسر آخر الػعؾ فؼقؾ: 

فعؾ مضارٍع  "َيُؼؿِ "يجزم الػعؾ اْلُؿَضاِرع، و  الالم يف لَِقُؼِؿ هذا حرف أمرٍ 

 مجزوٌم بالم إمر وطالمة جزمف السؽقن الظاهر أم الؿؼدر؟ 

 الؿؼدر مـع مـ ضفقر حركة التخؾص مـ التؼاء الساكـقـ.

 ومثال الـاضؿ طؾك ذلؽ دققٌؼ أم لقس دققًؼا؟

والؽالم طؾك فعؾ  لقس دققًؼا، ٕن الؿثال الؿذكقر هـا مثاٌل لؾػعؾ اْلُؿَضاِرع،

إمر، كعؿ التخؾص مـ التؼاء الساكـقـ يؽقن يف الؿاضل ويؽقن يف إمر، ويؽقن 

 يف اْلُؿَضاِرع الؿجزوم، هذا صحقٌح، لؽـ الؽالم أن طؾك فعؾ إمر.

 ؟ فبان مـ ذلؽ أن فعؾ إمر ُيبـك طؾك ماذا

ك السؽقن إٓ طؾك السؽقن، هذا هق إصؾ، إصؾ يف فعؾ إمر أكف ُيبـك طؾ
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  يف حالتقـ، فنكف يبـك طؾك  قر السؽقن:

إذا كان آخر فعؾ إمر حرف طؾٍة، وحروف العؾة كؿا  :الحالة إولك -

 ."واي"مجؿقطة يف ققلؽ:  "إلػ والقاو والقاء"تعرفقن هل: 

، والؿختقم بالقاء يف "دطا يدطق"مـ:  "ادعُ "فالؿختقم بالقاو كػعؾ إمر 

، "اسعَ "، والؿختقم بإلػ كؿا يف ققلؽ: "َقَضك يؼضل"ـ: مِ  "اقضِ "ققلؽ: 

 ."يسعك" "سعك"مـ: 

فػعؾ إمر إذا كان مختقًما بحرف طؾٍة فنكف ُيبـك طؾك حذف حرف العؾة، 

، ومـ سعك "اقضِ "، ومـ قضك يؼضل: "ادعُ "فتؼقل يف إمر مـ دطا يدطق: 

 ."اسعَ "يسعك: 

 طؾك  :كؼقن يف إطرابفا
ٌّ

 حذف حرف العؾة.فعؾ أمٍر مبـل

فنذا وقػَت فنكؽ ستسؽـ آخر الػعؾ طؾك الؼاطدة أن القققف يؽقن بالسؽقن، 

فنذا وصؾَت فنكؽ ستحرك الحرف الؿقققف طؾقف بحركتف التل كاكت لف يف 

 اْلُؿَضاِرع.

كحـ يف يدطق، كبـقف لألمر بحذف القاو فؼط، العقـ وحركة العقـ ٓ طالقة لـا 

يدطق، صقب احذف القاو يف إمر كؼقل: ادُع، والعقـ  هبؿا، العقـ حركتفا الضؿ،

 وإن وصؾت ادُع إلك ربؽ. تبؼك طؾك ضؿفا، فنن وقػت ادعْ 

صقب يؼضل، الضاد مؽسقرٌة، ويف إمر كحذف القاء فؼط، الضاد وكسرهتا ٓ 

 طالقة لـا هبؿا، كؼقل: اقض، فنذا وصؾـا اقِض بالحؼ.

ٕمر والعقـ وفتحتفا ٓ طالقة لـا يسعك، العقـ مػتقحٌة، يف إمر كحذف ا

 هبؿا، إن وقػـا بالسؽقن، وإن وصؾـا بحركتفا يف اْلُؿَضاِرع، كؼقل اسَع إلك الخقر.

: إذا اتصؾ بػعؾ إمر والحالة الثاكقة التل يبـك فقفا إمر طؾك غقر السؽقن -

، "ـقـألػ آث"، أو "خافقا"، كـ "واو الجؿاطة"، أو "خايف"، كـ "ياء الؿخاصبة"
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 فحقـئٍذ يبـك فعؾ إمر طؾك حذف الـقن. ."خافا"كـ 

فؿا فعؾ إمر مـ خافقا يخافقن: خافقا، هذا فعؾ إمر مـ ماذا؟ مـ خافقا 

 طؾك حذف الـقن.
ٌّ

 يخافقن، فػعؾ إمر خافقا كؼقل فعؾ أمٍر مبـل

 ، فخافا فعؾ إمر مـ خاف يخافان."خافا يا رجالن" :وإذا قؾَ  

 ، ففذا فعؾ إمر مـ تخافقـ."خايف يا هـد" :وإذا قؾَ  

 طؾك حذف الـقن، فنذا ققؾ لؽ: أيـ الـقن التل يف خافقا 
ٌّ

فػعؾ إمر هـا مبـل

 وخافا وخايف، وحذفت؟ 

هل الـقن التل كاكت يف اْلُؿَضاِرع: ٕنَّ الؼاطدة تؼقل: إنَّ إصؾ يف  :كؼقن

اِرع، ومـ الػعؾ اْلُؿَضاِرع يمخذ إفعال الػعؾ الؿاضل، ومـف يمخذ الػعؾ اْلُؿَض 

ستلخذ فعؾ إمر، فعؾ إمر يؽقن بحذف حرف  "تخافقن"فعؾ إمر، فلكت يف 

 . "يخافقن"اْلُؿَضاِرطة، 

، إذا حذفت حرف "خافقن"احذف حرف اْلُؿَضاِرطة فؽان يـبغل أن يؼال: 

إمر طؾك اْلُؿَضاِرطة، خافقن، الـقن مقجقدٌة، ثؿ حذفـا حرف الـقن لبـاء فعؾ 

 حذففا، فـؼقل: خافقا، وهؽذا يف خافا وخايف.

 فؼال:  وهذا الذي ذكره الحريري 

ـْ َسووووعك وَمووووـ َ ووووَدا  وإْن َأَموووورَت َموووو

 

  

 فَلسووووووِؼِط الَحوووووورَ  إخقووووووَر أَبووووووَدا

 

 

  

 تؼوووقُن يوووا زيوووُد ا وووُد يف يوووقِ  إَحوووْد 

 

 

  

َشوووْد  قوووَ  الرَّ  واسوووَع إلوووك الَخقوووراِت ُلؼل

 

  

ـْ َرَموووووك وهؽوووووذا َققُلوووووَؽ يف  ارِ  ِمووووو

 

  

 َفاحووووُذ طؾووووك ذلووووَؽ فقؿووووا اْسووووُتبِفؿا

 

  
سعك "وهق مـ:  "، و اسعَ "غدا يغدو"مـ  "اغدُ " إمثؾة التل ذكرها هـا:

حذا "وهق مـ:  "احذُ "، وكذلؽ َذَكَر "رمك يرمل"وهق مـ:  "ارمِ "، و "يسعك

 ."يحذو
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 ؾة.أفعال أمٍر مبـقٌة طؾك حذف حرف الع :كؼقن يف إطرابفا جؿقًعا

مِـ: َتَقلَّك َيَتقلَّك،  ،[171الصافات: ] (ۋ ۋ)ومـ ذلؽ ققلف تعالك: 

مِـ:  [73]صف:  (ۅ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)مِـ: َتؾك َيتؾق،  [37]الؿائدة:  (ڌ ڎ)

 . "اتؼك يتؼل"، مـ: "اتؼ اهلل"َقَضك َيؼِضل، وتؼقل: 

فاقضل ما أكت "، وٓ تؼؾ: "واتؾق طؾقفؿ"، وٓ تؼؾ: "فتقلك طـفؿ" ف  تؼؾ:

 ، بؾ يجب حذف حرف العؾة: لقؽقن فعؾ إمر مبـقًّا طؾك حذفف."اضٍ ق

 وقال الحريري أيًضا، يف بقان ما ُيبـك طؾقف فعؾ إمر: 

ووووووووِ    َوإِن يُؽووووووووـ أمووووووووُرَ  لؾُؿمكَّ

 

 

 

 

 

 فُؼوووووْؾ لَفوووووا َخوووووايف ِرَجووووواَن الَعَبوووووِ  

 

 
فعؾ هذا الؿقضع الثالث، الذي ُيبـك فقف فعؾ إمر طؾك حذف الـقن، فذكر أنَّ 

ل، وكذلؽ واو الجؿاطة، كخافقا، إمر إذا اتصؾت بف ياء الؿخاصبة، كحق خافِ 

 وألػ آثـقـ كخافا، فنكف ُيبـك طؾك حذف الـقن. 

 ل، وخافقا، وخافا، كؼقل: أفعال أمر مبـقة طؾك حذف الـقن.خافِ  مثالف:

 : وأما ققل الحريري 

ـْ َخووواَ  َخوووِػ الِعَؼاَبوووا  وإموووُر ِمووو

 

 

ـْ أَجوووووووو   اَد أِجووووووووِد الَجَقاَبوووووووواوِموووووووو

 

 
ػ، وأجد، وهذان مـ أفعال إمر الؿبـقة طؾك السؽقن، فعؾ إمر هـا َخ 

يعـل: لقس فقف بـاٌء جديٌد، لؽـف أراد أن ُيَبقـ ُحؽًؿا تصريػقًّا يف كحق هذه إفعال 

يؽقن بنسؽان آخره،  "خاف يخاف"بسبب التؼاء ساكـْقـ، فننَّ فِعَؾ إمر مِـ: 

 ان الػاء، ثؿ إنَّ هذه الػاء الساكـة، سقؽقن قبؾفا إلػ يخاف. يعـل: بنسؽ

إمر يمخذ مـ اْلُؿَضاِرع، واْلُؿَضاِرع يخاف، كحذف ياء اْلُؿَضاِرطة،  قؾـا:

صارت: خاف، سؽـ الػاء لألمر، الػاء الساكـة لألمر ُسبؼت بللػ، وإلػ أيًضا 

ـقـ، فقؽقن فعؾ إمر حقـئٍذ ساكـة فالتؼك ساكـان، فـحذف إلػ ٓلتؼاء الساك

 طؾك السؽقن. َخ 
ٌّ

 ػ، خػ طؼابًا، فعؾ أمٍر مبـل
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، كؿا شرحـا ذلؽ مـ قبؾ، كلن تؼقل: َخ ثؿ إن َخ  ـٌ  ِػ ػ، قد يليت بعده ساك

العؼاب، فستحرك الػاء بؽسرة التخؾص مـ التؼاء الساكـقـ، فـؼقل يف اإلطراب: 

 طؾك السؽقن
ٌّ

الؿؼدر، مـع مـ ضفقره حركة  خػ يف خػ العؼاب، فعؾ أمٍر مبـل

 مـ التؼاء الساكـقـ. صالتخؾ

، ثؿ سـحذف إلػ: "جاد"، إصؾ أكَّفا "أجاد"وكذلؽ فعؾ إمر مِـ: 

 ٕهنا ساكـٌة، والدال ساكـٌة لألمر فالتؼك ساكـان، فـحذف إلػ، فسـؼقل حقـئٍذ: 

َضاِرطة، فعؾ إمر مـ أجاد، إصؾ أجاد يجقد، ثؿ كحذف حرف اْلؿُ  "أجد"

فسقليت الدال الساكـة، والقاء الساكـة يف يجقد، فتحذف القاء، فحقـئٍذ سقبؼك فعؾ 

 إمر طؾك أجد مـ أجاد.

، ستؽسر الدال، يف كحق أجد، أجِد  "أجد"وكذلؽ  ـٌ إذا جاء بعده ساك

 الجقاب، فقؼال فقف ما ققؾ يف الؽالم السابؼ.

، صِؿ الـفار، وخْػ، خِػ اهلل، ومـ ذلؽ أيًضا أن تؼقل: قْؿ، قِؿ الؾقؾ، وصؿْ 

 وكحق ذلؽ. 

  :الخ صة 

 الخ صة يف بـا  فعؾ إمر، أنَّ فعؾ إمر ُيبـك طؾك ع عة أشقاٍ : 

ُؽقِن، وهذا هق إصؾ إذا كان صحقح أخر، كؼقلؽ: اذهب،  ُيبـك طؾك السُّ

 واكطؾؼ، واستخرج، وقؿ، وخػ.

 حرف طؾٍة، كادُع، واقِض، واسَع.وُيبـك طؾك حذف حرف العؾة، إذا كان آخره 

وُيبـك طؾك حذف الـقن، إذا اتصؾت بف ألػ آثـقـ، كخافا، أو واو الجؿاطة، 

 كخافقا، أو ياء الؿخاصبة كخايف. 

 هبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ فعؾ إمر، والحؿد هلل. 
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ازِع
َ
ض

ُ
ً

ْ
 تاب انفؼم ان

ُؿَضاِرع، ُتخرج إبقات لــتؼؾ بعد ذلؽ إلك الباب التالل، وهق باب الػعؾ الْ 

 طؾك الشاشة، لؽل يؼرأها إخ الؽريؿ سعد، تػضؾ يا أخل. 

 :قال 

 َوإِن َوجوووووووودَت هؿووووووووَزًة َأو َتووووووووا َ 

 

 

 َأو ُكوووووووقَن َجؿوووووووٍع ُمْخبِووووووورٍ َأو َيوووووووا َ  

 

 

َن كووووووؾل فِعووووووؾِ   قوووووود ُألِحَؼووووووْ  أوَّ

 

 

 فنكوووووووووُف اْلُؿَضووووووووواِر  الُؿسوووووووووَتعؾل 

 

 

 ولوووقَس فِووول إفعووواِن فِعوووٌؾ ُيعوووَرُب 

 

 

 ِسوووووووقاُه والّتؿثقوووووووُؾ فقوووووووِف َيضووووووورُِب  

 

 

 

 وإحوووووووُرُ  إرَبعوووووووُة الُؿَتاَبَعوووووووفْ 

 

 

 

 

قاٌت أحووووووووُرَ  اْلُؿَضوووووووواِرطفْ   ُمَسووووووووؿَّ

 

 

 وِسوووووؿُطَفا الَحووووواوي لَفوووووا َكَلْيوووووُ  

 

 

 فاسوووووَؿْع َوِ  الَؼوووووقَن َكَؿوووووا َوَطقوووووُ   

 

 

بووووواطل فا ِموووووـ أصوووووِؾَفا الر  وووووؿ  َِ  و

 

 

اِطل   مثووووُؾ ُيجقووووُج ِمووووـ أجوووواَب الوووودَّ

 

 

 ا ِسوووووقاُه َفْفوووووَل مـوووووُف ُتْػَتوووووَتْح وَمووووو

 

 

َٓ ُتَبووووووْؾ أَخووووووػَّ َوزًكووووووا أ  َرَجووووووْح    َو

 

 

 مَثاُلوووووووُف يوووووووذَهُج زيوووووووٌد وَيِجووووووول

 

 

 وَيسووووووووووَتِجقُش َتوووووووووواَرًة وَيؾَتِجوووووووووول 

 

 
 طؾك ع ث مسائؾ يف الػعؾ اْلُؿَضاِر : --يتؽؾؿ هـا

 الؿسللة إولك: طؾك أحرف اْلُؿَضاِرطة.

 ؾ اْلُؿَضاِرع. والؿسللة الثاكقة: إطراب الػع

 والؿسالة الثالثة: حركة أحرف اْلُؿَضاِرطة.

ذكر أحرف اْلُؿَضاِرطة، وبقَّـ أن الػعؾ اْلُؿَضاِرع ُمعرٌب، ثؿ بقَّـ حركة أحرف 

 اْلُؿَضاِرطة.
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 بدأ بالؿسللة إولك، وهل: أحرف اْلُؿَضاِرطة فؼال: 

 َوإِن َوجوووووووودَت هؿووووووووَزًة َأو َتووووووووا َ 

 

 

 بِووووووورٍ َأو َيوووووووا َ َأو ُكوووووووقَن َجؿوووووووٍع ُمْخ  

 

 

َن كووووووؾل فِعووووووؾِ   قوووووود ُألِحَؼووووووْ  أوَّ

 

 

 فنكوووووووووُف اْلُؿَضووووووووواِر  الُؿسوووووووووَتعؾل 

 

 
يؼقل: الػعؾ اْلُؿَضاِرع، هق الػعؾ الذي ِزيد يف أولف حرٌف مـ أحرف 

، و "كذهب"، و "أذهب"، كحق: "الفؿزة، الـقن، التاء، القاء"اْلُؿَضاِرطة، وهل: 

 ."يذهب"، و "تذهب"

 ( َأو ُكقَن َجؿٍع ُمْخبِرٍ، ماذا يريد بُِؿْخبِرٍ؟ ققلف: )ُمْخبِرٍ 

 الذي ُيخرب طـ كػسف، يريد الؿتؽؾؿ. 

 )ُكقَن َجؿٍع ُمْخبٍِر(، يعـل: الؿتؽؾؿقـ. 

ققلف: )الُؿسَتعؾل(، اْلُؿَضاِرع الؿستعؾل، يعـل: الؿرتػع: ٕنَّ اْلُؿَضاِرع أطؾك 

بآسؿ، ويـػرد طـفؿا باإلطراب، مـ الؿاضل وفعؾ إمر: ٕكَّف أققى مِـفؿا شبًفا 

 ولذا سؿاه الـحقيقن: الػعؾ اْلُؿَضاِرع. 

الػعؾ الؿاضل: ٕن زماكف يف إكثر الزمان الؿاضل، وفعؾ إمر: ٕكف يدل 

 طؾك إمر. 

 والػعؾ اْلُؿَضاِر  لؿاذا ُسؿل ُمضارًطا؟ 

آسؿ يف أشقاٍء  ما معـك مضارع؟ مضارٌع يعـل: مشابٌف: ٕكَّف الػعؾ الذي ُيَشابِف

 كثقرٍة، مـفا اإلطراب وغقره، فؾفذا يرون أكَّف أطؾك مـ أخقيف.

 طؾك اسؿ أحرف اْلُؿَضاِرطة، فؼال:  كصَّ بعد ذلؽ 

 وإحوووووووُرُ  إرَبعوووووووُة الُؿَتاَبَعوووووووفْ 

 

 

قاٌت أحووووووووُرَ  اْلُؿَضوووووووواِرطفْ    ُمَسووووووووؿَّ

 

 

 وِسوووووؿُطَفا الَحووووواوي لَفوووووا َكَلْيوووووُ  

 

 

 َؿوووووا َوَطقوووووُ  فاسوووووَؿْع َوِ  الَؼوووووقَن كَ  

 

 
ففل تسؿك طـد الـحقيقـ والصرفققـ أحرف اْلُؿَضاِرطة، وجؿعفا كؿا ذكر يف 
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، بتؼديؿ الفؿزة، وبعضفؿ "أكقت"َكَلْيُت، بتسطقر الـقن، وبعضفؿ يجؿعفا يف: 

 ، بتؼديؿ الـقن. الؿفؿ هل أربعة أحرٍف، كالتالل: "كليت"يجؿعفا يف: 

الفؿزة، وهل لؾؿتؽؾؿ ولؾؿتؽؾؿة، الحرف إول مـ أحرف اْلُؿَضاِرطة: 

 ."أكا أذهب"، والؿرأة تؼقل: "أكا أذهب"فالؿتؽؾؿ يؼقل: 

، ولؾؿتؽؾؿاِت،  ـَ ِؿق الحرف الثاين مـ أحرف اْلُؿَضاِرطة: الـقن، وهق لؾُؿَتَؽؾِّ

 . ـِ َؿَتق ، ولؾؿتؽؾِّ ـِ َؿق  ولؾؿَتَؽؾِّ

كذهب، الرجال يؼقلقن: كذهب، والـساء يؼؾـ: كذهب، والرجالن يؼقٓن: 

ؿرأتان تؼقٓن: كذهب، وقد تستعؿؾ الـقن لؾقاحد الؿعظِؿ كػسف، القاحد لوا

ڳ )سبحاكف وتعالك: -الؿعَظؿ قد تستعؿؾ معف الـقن، فتؽقن لؾؿبالغة، كؼقلف 

ُهـا صبًعا لقست لؾجؿع: ٕكف  "اكَ "فـ  ،(ې)فؼال:  [9]الحجر:  (ڳ ڳ ڱ

، "كحـ مؾؽـا كذا وكذا"ققلفؿ:  واحٌد أحٌد، ولؽـفا لؾؿبالغة والتعظقؿ، ومـ ذلؽ

 ، كلمر وهؽذا."كلمر بؿا هق آٍت "أو 

والحرف الثالث مـ أحرف اْلُؿَضاِرطة: التَّاء. التاء يؽقن لشقئقـ: يؽقن 

ا، يعـل مذكًرا كان أو ممكًثا، مػرًدا كان أو مثـًك أو جؿًعا، تؼقل: لؾؿخاصب مطؾًؼ ً

ذهبان يا هـدان، وأكتؿ تذهبقن، أكت تذهب، وأكتؿا تذهبان، يا زيدان، وأكتؿا ت

 وأكتـ تذهبـ.

وتؽقن التاء أيًضا لؾغائبة والغائبتقـ، تؼقل طـ الغائبة: هل تذهب، هـد 

 تذهب، والغائبتقـ هؿا تذهبا، بؾ هـدان تذهبان.

والحرف الرابع مـ أحرف اْلُؿَضاِرطة: القاء، ويؽقن لشقئقـ، يؽقن لؾغائب 

ثـًك أو جؿًعا، تؼقل: هق يذهب، محؿد يذهب، هؿا الؿذكر مطؾًؼا، يعـل مػرًدا أو م

 يذهبان، الؿحؿدان يذهبان، وهؿ يذهبقن، الؿحؿدون يذهبقن. 

ويؽقن لؾغائبات، القاء يستعؿؾ مع الغائبات، تؼقل: هـ يذهبـ، الفـدات 



 e 

g h 
f  92 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

 يذهبـ، والطالبات يدرسـ، وهؽذا. 

  :والخ صة 

، ٓ، تؽقن لؾتؽؾؿ الؿػردة الخالصة أن الفؿزة تؽقن لؾتؽؾؿ، باختالف أكقاطف

مذكًرا أو ممكًثا، والـقن أيًضا ٓ تؽقن إٓ لؾتؽؾؿ ولؽـف التؽؾؿ غقر الؿػرد، مثـك أو 

جؿًعا مذكًرا أو ممكًثا، إذن فالفؿزة والـقن كالهؿا لؾتؽؾؿ، وأما التاء فنهنا تؽقن 

وأما لؾخطاب، كؾ الخطاب، وتلخذ بعض الغائب، تستعؿؾ مع الغائبة والغائبتقـ، 

 وجؿًعا ومع الغائبات. مثـًك والقاء فتستعؿؾ مع الغائب الؿذكر، مػردًا 

إذن فالتؽؾؿ يليت مع الفؿزة والـقن، والخطاب يليت مع التاء، والغقبة مؼسؿٌة، 

 تؽقن مع التاء وتؽقن مع القاء طؾك التػصقؾ السابؼ.

كقػ يجعؾ الحريري هذه إحرف، أحرف اْلُؿَضاِرطة مؿقزاٍت لؾػعؾ 

أكؾ مبدوٌء بالفؿزة، وكثر "اْلُؿَضاِرع، وهل قد تليت يف أول الػعؾ الؿاضل، كحق: 

مبدوٌء بالـقن، ويسر مبدوٌء بالقاء، وتعب مبدوٌء بالتاء، وأكرم وتعؾؿ وتدحرج، 

 ولقس 
ٌّ

 ٓ حؽًؿا كؾقًّا، يعـل حؽٌؿ تعؾقؿل
ٌّ

فالجقاب طـ ذلؽ أن هذا حؽٌؿ تؼريبل

 حؽًؿا طؾؿقًّا.

 الؿراد بالصؿ  يف ققلف وصؿتفا؟  : مافنن قؾَ  

ؿَت يف الؾغة هق الخقط الذي تجؿع فقف الخرزات، كخقط  فالجقاب: أنَّ الصَّ

 طؾك الؿسللة إولك، وهل مسللة اْلُؿَضاِرطة. - -الؿسبحة، ففذا كالمف

ثؿ اكتؼؾ إلك الؿسللة الرابعة وهل الؽالم طؾك إطراب الػعؾ اْلُؿَضاِرع، فؼال: 

عال فعاًل ُيعرب سقاه والتؿثال فقف يضرب، ويف بعض الـسخ ولقس يف إف

 والتؿثقؾ، لؽـ الـسخ العالقة والتؿثال وهؿا بؿعـك واحٍد.

سبؼ لـا طـدما تؽؾؿ طـ الػعؾ الؿاضل وفعؾ إمر، ذكركا أن الػعؾ الؿاضل 

 اوفعؾ إمر مبـقان دائًؿا، لقس فقفؿ شلٌء يعرب، ففؿا مالزمان لؾبـاء، وٕهنؿ
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، ٓ رفع ازمان لؾبـاء ٓ يدخؾفؿمال
ٌّ

وٓ جزم، فؾفذا إذا ،وٓ كصب  ،حؽٌؿ إطرابل

ؼقل: كما الحؽؿ اإلطرابل لؾػعؾ الؿاضل؟ ما الحؽؿ اإلطرابل لػعؾ إمر؟  ؾَت ق

، ٓ كصب
ٌّ

وٓ جزم، وهذا الذي يعرب طـف   ،وٓ رفع ،لقس لفؿا حؽٌؿ إطرابل

ا لف مؽاٌن يف إحؽام اإلطرابقة، يعـل الؿعربقن بؼقلفؿ ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، م

، ٓ كصب
ٌّ

وٓ جزم، وأما الػعؾ اْلُؿَضاِرع الذي  ،وٓ رفع ،لقس لف حؽٌؿ إطرابل

سؿاه الـحقيقن والصرفققن اْلُؿَضاِرع ٕكف يضارع ويشابف إسؿاء يف قبقل 

م اإلطراب، ففق الػعؾ الذي يؼبؾ اإلطراب، أي يؼبؾ إحؽام اإلطرابقة، وإحؽا

اإلطرابقة كؿا تعرفقن الرفع والـصب والجر والجزم، والػعؾ اْلُؿَضاِرع يؼبؾ مـفا 

، وهذا ققلف: ولقس يف إفعال فعٌؾ يعرب  الرفع والـصب والجزم ولقس فقف جرٌّ

 سقاه، هق الذي يؼبؾ إحؽام اإلطرابقة.

سقليت كالٌم أوسع مـ ذلؽ طؾك الػعؾ اْلُؿَضاِرع، ومتك ُيبـك، وتػصقؾ 

حؽام اإلطرابقة، الرفع والـصب والجزم يف الباب الؼادم، باب اإلطراب ٕا

 إن شاء اهلل تعالك.-ةحَ ؾؿُ والتػصقؾ، سقليت يف آخر ال

 إلك الؿسللة إخقرة يف هذا الباب، وهق الؽالم طؾك  - -ثؿ اكتؼؾ
 

ازِػح
َ
ض

ُ
ً

ْ
 حسكح أحسف ان

 : فؼال 

بووووواطل فا ِموووووـ أصوووووِؾَفا الر  وووووؿ  َِ  و

 

 

اِطلمثووووُؾ ُيج   قووووُج ِمووووـ أجوووواَب الوووودَّ

 

 

 وِسوووووؿُطَفا الَحووووواوي لَفوووووا َكَلْيوووووُ  

 

 

 وٓ ُتَبووووووْؾ أَخووووووػَّ َوزًكووووووا أ  َرَجووووووْح  

 

 

 مَثاُلووووووُف يوووووووذَهُج زيوووووووٌد وَيِجووووووول

 

 

 وَيسوووووووووَتِجقُش َتووووووووواَرًة وَيرَتِجووووووووول 

 

  
، إما أن ُتَضؿُّ "الفؿزة والـقن والقاء والتاء"حرف اْلُؿَضاِرطة: أ: - -يؼقل

ا أن   ُتػَتح، فؿتك تضؿ؟ ومتك تػتح؟تارًة وإمَّ

يؼقل: ُيضؿ مع الػعؾ الرباطل، وضؿفا مـ أصؾفا الرباطل، وإذا أردت أن 



 e 

g h 
f  94 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

، فإصؾ يف ذلؽ أن كـظر إلك الػعؾ 
ٍّ

 أو غقر رباطل
ٌّ

تعرف هؾ الػعؾ رباطل

؟ 
ٌّ

 أو سداسل
ٌّ

 أو خؿاسل
ٌّ

 أو ثالثل
ٌّ

 الؿاضل، كعد أحرفف وكؼقل: هؾ هق رباطل

 ربعة أحرٍف. ، أ"دحرج"فؼقلـا: 

 أربعة أحرٍف، لؽـ كان ثالثة أحرٍف.  "أكرم"و 

 خؿسة أحرف.  "اكطؾؼ"و 

ستة أحرٍف، إذن الؿراد هـا طدد الحروف، لقس الحروف  "استخرج"و 

إصؾقة وإكؿا الؿراد طدد الحروف، إذا كان الػعؾ هق الؿعترب يف ذلؽ كؿا قؾـا: 

قن حروف اْلُؿَضاِرطة فقف الػعؾ الؿاضل، طؾك أربعة أحرف فنن مضارطف تؽ

 َمضؿقمة، مثؾ: 

هذا فعؾ ماٍض، ما فعؾف اْلُؿَضاِرع؟ ُأدحرج، ُكدحرج، ُيدحرج،  "دحرج"

 ُتدحرج. 

، ما فعؾف اْلُؿَضاِرع؟ ُأكرم وُكؽرم وُتؽرم وُيؽرم، وهؽذا، بعثر ُيبعثر، "أكرم"

 َأخرج ُيخرج، َأذهَب ُيذهب، وهؽذا.

 
ٍّ

لقس طؾك أربعة أحرٍف، وهذا يشؿؾ الثالثل، أما إذا كان الػعؾ غقر رباطل

يعـل مثاًل: طؾك ثالثة أحرف، والخؿاسل خؿسة أحرف، والسداسل ستة أحرف، 

فنن اْلُؿَضاِرع مـفا جؿقًعا يؽقن حرف اْلُؿَضاِرطة فقف مػتقًحا، فالثالثل كؼقلؽ: يف 

كطؾؼ ذهب يذهب وأذهب وكذهب وتذهب، والخؿاسل كاكطؾؼ كؼقلف مضارع اُ 

ستخرج ـطؾؼ، والسداسل كـ استخرج كؼقلف يف اْلُؿَضاِرع اُ يؾؼ وتـطؾؼ ووكـط

وكستخرج وتستخرج ويستخرج، وهذا ققلف وما سقاه أي الرباطل ففل مـف تػتتح، 

وققلف: وٓ ُتبؾ أخػ وزًكا أم رجح يعـل ٓ ُتبؾ هذا فعؾ إمر مـ تبالل، سقاء كان 

و كان ثؼقاًل يعـل خؿاسقًّا مثؾ اكطؾؼ الػعؾ خػقًػا أي: ثالثقًّا مثؾ ذهب يذهب، أ

يـطؾؼ، أو سداسقًّا مثؾ استخرج يستخرج، فنن حرف اْلُؿَضاِرطة يف الخػقػ 
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الثالثل وكذلؽ يف الثؼقؾ الخؿاسل والسداسل يؽقن حرف مضارطتف يف الجؿقع 

 مػتقًحا.

ا إمثؾة التل ذكرها  "يذهب"بالثُّالثل الخػقػ بـ  فؼد َمثََّؾ  --وأمَّ

 . "جاء"و  "ذهب"، وهؿا ُمضارطان لػعؾقـ ماضققـ، "لءيج"و

َوَمثََّؾ لؾُخَؿاِسل ولؾسداسل الثؼقؾقـ، بـ )َيسَتِجقُش َتاَرًة وَيرَتِجل(، فقستجقش 

 . "ارتجك"ُمضارع الؿاضل الخؿاسل  "َيرَتِجل"، و "استجاش"ُمضارع السداسل 

ز ثؿ خػػ الفؿزة ... وَيرَتِجل( أصؾفؿا يجلء ويؾتجل بالفؿ.وققلف: )َيِجل

 --وسبؼ الؽالم طؾك أنَّ الفؿزة الؿتطرفة تخػػ يف الشعر، وأنَّ الحريري

 خػػفا كثقًرا يف الشعر.

قد اكتفقـا مـ أربعقـ بقًتا مـ هذه الؿؾحة  -بحؿد اهلل تعالك -بذلؽ كؽقن

 الؿباركة.

، إٓ إذا كاكت إمقر واضحًة، فالحؿد هلل ًٓ  هؾ هـاك سماٌل؟ كلخذ لق سما

واضحٌة، الـحق سفٌؾ إذا تػفؿف الطالب وطرف إحؽام مع العؾؾ القاضحة، فنكف 

 يتؾذذ حقـئٍذ بالـحق ويػفؿف.

أن يبارك لـا، وأن يجعؾ هذا الدرس كافًعا مػفقًما  -سبحاكف وتعالك -كسلل اهلل

وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف  -واهلل أطؾؿ-مػقًدا

 أجؿعقـ.
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ُ
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َّ
 انس

ُ
ض

ْ
ز
َّ
 اند

﷽ 

الُم طؾك كبقـا محؿٍد وطؾك آلف  الُة والسَّ  َربِّ الَعالؿقـ، والصَّ
ِ
الحؿُد هلل

ا بعد..  وأصحابف أجؿعقـ، أمَّ

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاُكؿ اهلل يف هذا الؾؼاء الذي يتجدد 

 معؽؿ بنذن اهلل تعالك.

والعشريـ مـ الؿحرم مـ سـة ثؿان وثالثقـ  كحـ يف لقؾة إربعاء الخامس

 .♥وأربعؿائة وألػ مـ هجرة الحبقب الؿصطػك 

رَس  ابَع مِـ  يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة لـعؼد بحؿد اهلل وتقفقؼف الدَّ الرَّ

 لؾحريري البصري طؾقف رحؿة اهلل تعالك. "اإلطراب ُمؾَحةِ "ُدروِس َشرِح 

 رياض حرسفا اهلل.وكسجؾ هذا الدرس مـ مديـة ال

سقؽؾؿـا الحريري الققم طـ إحؽام اإلطرابقة، وكبدأ هذا الدرس بؼراءة ما 

 ا مـ أخقـا الؽريؿ سعد، فؾقتػضؾ.ذكره يف هذا الباب وهل ستة أبقاٍت، كسؿعف

الحؿد هلل، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، أما 

 بعد..

 ـا ولؾحاضريـ والؿشاهديـ وجؿقع الؿسؾؿقـ..فالؾفؿ اغػر لـا ولشقخ
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 األحكاو اإلػساتٛح
 : قال الحريري 

 وإْن ُتوووووووورِْد أن تعوووووووورَِ  ا طَراَبووووووووا

 

  

وووووووووَقابا  لَتؼتػووووووووول يف ُكطِؼوووووووووَؽ الصَّ

 

  

 فنكوووووووووُف بوووووووووالرفِع عوووووووووّؿ الَجووووووووورل 

 

  

 والـَّصووووِج والَجووووزِ  َجؿقًعووووا َيجووووري

 

  

 فووووووالرفُع والـّصووووووُج بوووووو  ُمَؿوووووواكعِ 

 

  

 يف آسوووووِؿ والُؿَضووووواِر ِ  قووووود َدَخووووو 

 

  

 والجووووووووور  َيسوووووووووَتلعُِر بإسوووووووووَؿا ِ 

 

  

 والَجووووووزُ  يف الػعووووووِؾ بِوووووو  امتِووووووَرا ِ 

 

  

ووووووؿ  آخوووووورِ الُحووووووروِ   َِ  فووووووالرفُع 

 

 

  

 والـّصووووووُج بووووووالػتِح بوووووو  ُوقووووووقِ  

 

  

 

ـِ   والَجوووووووووور  بالؽسوووووووووورِة لؾتَّبقووووووووووق

 

  

ـِ وال وووووووالِِؿ بالتَّسوووووووؽق  َجوووووووزُ  يف السَّ

 

  
ما ُكـَّا ذكركاه طـدما تؽؾؿـا طؾك هذه الؿـظقمة بلنَّ أبقاهتا ُكـبف يف البداية إلك 

ٕهنا سفؾة  سفؾة، فؾق أنَّ الطالب قرأ هذه إبقات مرتقـ أو ثالًثا أو أربًعا لحػظفا:

 جًدا، ولقس فقفا تراكقب صعبٌة، أو طسقرٌة.

يف بداية هذه إبقات إحؽام اإلطرابقة، وذكر أهنا  - -ذكر الحريري

فُع والـَّصُب والَجرُّ والجزُم، فؼال أربعةٌ   : ، وهل: الرَّ

 وإْن ُتوووووووورِْد أن تعوووووووورَِ  ا طَراَبووووووووا

 

  

وووووووووَقابا  لَتؼتػووووووووول يف ُكطِؼوووووووووَؽ الصَّ

 

  

 فنكوووووووووُف بوووووووووالرفِع عوووووووووّؿ الَجووووووووورل 

 

  

 والـَّصووووِج والَجووووزِ  َجؿقًعووووا َيجووووري

 

  
جزم : فننَّ اإلطراَب يجري بالرفع ثؿ الـصب والجر والالبق  الثاين تؼديره

 جؿقًعا.

 هذه تسؿك: إحؽام اإلطرابقة، وتسؿك أيًضا: أكقاع اإلطراب.

أنَّ آسؿ إكؿا يدخؾف مـ هذه إحؽام ثالثٌة فؼط،  --ثؿ ذكر الحريري

 ، وٓ يدخؾف الجزم."الرفع والـصب والجر" وهل:



 e 

g h 
f  98 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

مبتدٌأ  "محؿدٌ "، فـ "محؿٌد مجتفدٌ "فؿثال دخقل الرفع طؾك آسؿ، ققلؽ: 

 ."مجتفدٌ " هق اسٌؿ دخؾف الرفع، وكذلؽ:مرفقٌع و

، "رأيُت زيًدا"، و "أكرمُت محؿًدا"ومثال دخقل الـصب طؾك آسؿ، ققلؽ: 

 مػعقٌل بف مـصقٌب وهؿا اسؿان دخؾفؿا الـصب. "محؿًدا وزيًدا"فـ 

هذا كتاب "، و "طؾك محؿدٍ  ُت سؾؿ"ومثال دخقل الجر طؾك آسؿ، ققلؽ: 

، "الطالب: مضاٌف إلقف مجرورٌ "، و"جروٌر بـ طؾكمحؿٌد: اسٌؿ م"، فــ"الطالب

 وكالهؿا اسؿ دخؾف الجر.

ا الػعؾ الؿضارع فقدخؾف مـ هذه إحؽام ثالثٌة أيًضا وهل: الرفع " وأمَّ

 ، وٓ يدخؾف الجر."والـصب والجزم

فؿثال الؿضارع الذي دخؾف الرفع، ققلؽ: يذهُب محؿٌد، فقذهُب مضارٌع لؿ 

 فحؽؿف الرفع، فصار مضارًطا دخؾف الرفع. ُيسبؼ بـاصٍب وٓ جازمٍ 

ومثال الؿضارع الذي دخؾف الـصب، ققلؽ: لـ يذهَب محؿٌد، فقذهب 

 مضارٌع سبؼ بـاصٍب فحؽؿف الـصب.

ومثال الؿضارع الذي دخؾف الجزم، ققلؽ: لؿ يذهْب محؿُد، فقذهب مضارٌع 

 ُسبؼ بجازٍم فحؽؿف الجزم.

كان بقـ إسؿاء والػعؾ فظفر بذلؽ أن الرفع والـصب حؽؿان مشرت

 الؿضارع، وأما الجر فخاصٌّ بإسؿاء، وأما الجزم فخاصٌّ بالػعؾ الؿضارع.

 الحريري كؾ ذلؽ فؼال:  ـَ قَّ بَ 

 فووووووالرفُع والـّصووووووُج بوووووو  ُمَؿوووووواكعِ 

 

  

 قووووود َدَخووووو  يف آسوووووِؿ والُؿَضووووواِر ِ 

 

  

 والجووووووووور  َيسوووووووووَتلعُِر بإسوووووووووَؿا ِ 

 

  

 ا ِ والَجووووووزُ  يف الػعووووووِؾ بِوووووو  امتِوووووورَ 

 

  
 يعـل بالِػعِؾ ُهـا: الػعؾ الؿضارع.
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رح أن  رِح وهذا أمٌر ُمفٌؿ يجب أن كـتبف إلقف، ضفر مـ هذا الشَّ فظفر مـ هذا الشَّ

إحؽام اإلطرابقة وهل الرفع والـصب والجر والجزم، هؾ تدخؾ طؾك كؾ 

ؾك الؽؾؿات يف الؾغة العربقة، كؾ إسؿاء، كؾ إفعال، كؾ الحروف، أم تدخؾ ط

 بعض الؽؾؿات دون بعٍض.

 الجقاب إحؽام اإلطرابقة إكؿا تدخؾ طؾك بعٍض الؽؾؿات دون بعٍض.

بعض الؽؾؿات تدخؾفا إحؽام اإلطرابقة، وبعض الؽؾؿات ٓ تدخؾفا 

 إحؽام اإلطرابقة.

كـتؼؾ إلك السمان التالل: َما الؽؾؿات التل تدخؾفا إحؽا  ا طرابقة 

 ا إحؽا  ا طرابقة؟والؽؾؿات التل ٓ تدخؾف

 (آسؿ تدخؾف إحؽام اإلطرابقة)

 أريدك أن تجقب فتؼقل: ما الؽؾؿات التل تدخؾفا إحؽام اإلطرابقة.

 (آسؿ والػعؾ الؿضارع)

أي: كؾ  إحؽام اإلطرابقة إكؿا تدخؾ طؾك شقئقـ فؼط، تدخؾ طؾك آسؿ،

كؾ إسؿاء سقاًء إسؿاء، وطؾك الؿضارع، أي: كؾ الؿضارع، وطـدما كؼقل 

 كاكت ُمعربًة أم كاكت مبـقًة، كؿا سقليت.

وطـدما كؼقل كؾ الػعؾ الؿضارع، سقاء كان ُمعرًبا أم كان مبـقًّا كؿا سقليت إن 

 شاء اهلل.

والبقاقل، وهل الحروف والؿاضل وإمر، هذه الثالثة تدخؾفا إحؽام 

 اإلطرابقة أم ٓ تدخؾفا إحؽام اإلطرابقة؟

ٓ تدخؾفا إحؽام اإلطرابقة، فؾذلؽ سـجد أنَّ هذه الثالثة، الجقاب: 

 الحروف والؿاضل وإمر إطراهبا سقاء.
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ا آسؿ والػعؾ الؿضارع فنطراهبؿا يختؾػ طـ إطراب الحروف والؿاضل  أمَّ

 وإمر.

وسـعقد إلك هذه الؿسللة وكعطقفا مزيًدا مـ التػصقؾ بعد أن كـتفل مـ شرح 

 . -أبقات الحريري

 إلك ذكر  - -ثؿ اكتؼؾ
 

 ػالياخ اإلػساب األصهٛح
 فؼال: 

ووووووؿ  آخوووووورِ الُحووووووروِ   َِ  فووووووالرفُع 

 

  

 والـّصووووووُج بووووووالػتِح بوووووو  ُوقووووووقِ  

 

  

ـِ   والَجوووووووووور  بالؽسوووووووووورِة لؾتَّبقووووووووووق

 

  

 

ـِ  وووووووالِِؿ بالتَّسوووووووؽق  والَجوووووووزُ  يف السَّ

 

  

 

 ع مات ا طراب إصؾقة أربع ط ماٍت، وهل:ال فذكر

فع إص -  ؾقة الضؿة.طالمة الرَّ

 طالمة الـَّصِب إصؾقة الػتحة. -

 طالمة الَجرِّ إصؾقة الؽسرة. -

 طالمة الَجزِم إصؾقة السؽقن. -

 ."محؿٌد ُيؽرم الػؼقر"طالمة الرفع إصؾقة الضؿة، كؼقلؽ: 

 : مبتدٌأ مرفقٌع، اسٌؿ طؾقف ضؿٌة دالٌة طؾك الرفع."محؿدٌ "فــ 

الضؿة، مضارٌع طؾقف ضؿٌة تدل طؾك ُيؽرم: فعٌؾ مضارٌع مرفقٌع وطالمة رفعف 

 الرفع.

فالضؿة دخؾت طؾك إسؿاء وطؾك الؿضارع: ٕهنا طالمة الرفع، والرفع كؿا 

 طرفـا يدخؾ طؾك إسؿاء وطؾك الؿضارع.
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 ."إنَّ محؿًدا لـ ُيفقـ الػؼقر": وإذا قؾَت 

مـصقٌب وطالمة كصبف  "محؿًدا"إنَّ كؿا سقليت تـصب اسؿفا، واسؿفا 

 ففذا اسٌؿ، وقعت طؾقف فتحٌة تدل طؾك الـصب.الػتحة، 

 كصب. فولـ: حر

ُيفقـ: فعٌؾ مضارٌع مسبقٌق بـاصٍب ففق مـصقٌب، وطالمة كصبف الػتحة، فػتحة 

 يفقـ فتحٌة تدل طؾك الـصب.

 "طؾك"، اسٌؿ مجروٌر بـ "طؾك محؿدٍ  ُت سؾؿ" وطالمة الجر الؽسرة، كؼقلؽ:

، الطالب: مضاٌف إلقف "الطالب هذا كتاب"، وكؼقلؽ: ةوطالمة جره الؽسر

 مجروٌر وطالمة جره الؽسرة.

، لؿ: حرٌف جازٌم، ويذهب: "لؿ يذهْب "وطالمة الجزم السؽقن، كؼقلؽ: 

 وطالمة جزمف السؽقن. "لؿ"فعٌؾ مضارٌع مجزوٌم بـ 

، ٓ: حرف هنٍل جازٌم، وُتفؿؾ: فعٌؾ مضارٌع مجزوٌم بال "ٓ هتؿْؾ "وكؼقلؽ: 

 السؽقن، فالسؽقن طالمة لؾجزم.الـاهقة وطالمة جزمف 

هذه طالمات اإلطراب إصؾقة، وطـدما كؼقل: طالمة اإلطراب إصؾقة، ففذا 

 ُيظِفُر أنَّ هـاك طالمات إطراٍب فرطقٌة.

 فؿا معـك أصؾقٌة وما معـك فرطقٌة؟

أصؾقٌة يعـل: إكثر، إصؾ يف هذا الباب هق إكثر فقف، فؿعـك ذلؽ أنَّ أكثَر 

أكثَر إفعال الؿضارطة تؽقن طالمات إطراهبا هذه العالمات، إذا كاكت إسؿاء و

مرفقطًة فـضع طؾقفا ضؿًة، وإذا كاكت مـصقبًة كضع طؾقفا فتحًة، وإذا كاكت 

 مجرورًة كضع طؾقفا كسرًة، وإذا كاكت مجزومًة كضع طؾقفا سؽقًكا.

ا العالمات إخرى ففل طالماٌت فرطقٌة،  ويسؿقهنا هذا معـك أصؾقة، وأمَّ

كقابقًة، فرطقٌة ٕهنا قؾقؾٌة، الػرع يف الباب هق الؼؾقؾ فقف، كقابقٌة: ٕهنا تـقب طـ 
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العالمات إصؾقة التل ذكركاها قبؾ قؾقٍؾ، تـقب طـفا يف الدٓلة طؾك إحؽام 

 اإلطرابقة الرفع والـصب والجر والجزم.

 طدة أبقاب.وسقذكرها الحريري إن شاء اهلل بعد هذا الباب تباًطا يف 

 وققلـا: طالمات، جؿٌع، ما مػرده؟ َطالمٌة.

 كؾؿة َطالمة ملخقذٌة مـ ماذا؟ قالقا ملخقذٌة مـ العؾؿ.

بالحؽؿ اإلطرابل الذي دخؾ الؽؾؿة،  لؿاذا سؿقت العالمة طالمة؟ ٕهنا ُتعؾِؿُ 

مثاًل: الحؿد هلل رب العالؿقـ، الحؿد ما ُحؽؿف اإلطرابل؟ الرفع أم  أكت إذا قؾَت 

 لـصب أم الجر؟ الرفع، ما دلقؾؽ؟ كقػ طرفَت؟ مِـ الضؿة الظَّاهرة طؾك آخره.ا

هذه الضؿة التل يضعفا الؿتؽؾؿ العربل فقؼقل: الحؿُد يضع الضؿة طؾك آخر 

 الحؿد لؽل يعؾؿؽ، يعؾؿ الؿخاصب أن حؽؿ الؽؾؿة الرفع.

الؿتؽؾؿ مرًة  ، وقال هذا"أكرَم محؿٌد خالًدا"فؾق أنَّ الؿتؽؾؿ العربل قال مثاًل: 

، فـحـ كعرف الػاطؾ وكعرف الؿػعقل بف يف هاتقـ "أكرَم خالًدا محؿدٌ "أخرى: 

الجؿؾتقـ: ٕنَّ الػاطؾ مرفقٌع والذي يدل طؾقف الضؿة، والؿػعقل بف مـصقٌب 

 والذي يدل طؾقف الػتحة.

الػاطُؾ هق الذي َفَعَؾ الِػعَؾ، والِػعُؾ الذي طـدكا هق: اإلكرام، الذي فعؾ 

 كرام هق الػاطؾ، يعـل: هق الؿؽرم.اإل

والذي وقع طؾقف الػعؾ، يعـل: وقع طؾقف اإلكرام، هق الؿػعقل بف، يعـل: 

 الؿؽَرم.

أك  أي فا العربل طـدما ُتَؽؾلُؿ طربقنا آخر كقػ تعؾؿف بالػاطؾ الؿؽر  وبالؿػعقن 

 بف الؿؽَر ؟

ل بف فتحًة، : تعؾؿف بلن تضع طؾك الػاطؾ ضؿًة، وتضع طؾك الؿػعقالجقاب

سقاء  تسؿك طالمات إطراٍب: ٕهنا ُتعؾؿ بالحؽؿ اإلطرابل، الػاطؾ ضع طؾقف ضؿةً 
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َم أو َتَلخَر.  َتَؼدَّ

، كعرف أنَّ الَػاِطَؾ محؿٌد لقجقد الضؿة، ولق قال: "َأكرَم محؿٌد طؾقًّا" كؼقل:

ضؿة هق الػاطؾ لق تلخر لقجقد الضؿة، وال "محؿد" طرفـا أنَّ  "أكرم طؾًقا محؿدٌ "

 تعؾؿ بالػاطؾ.

وكذلؽ طؾقًّا هق الؿػعقل بف، أي: الؿؽَرم تؼدم أو تلخر، لقجقد الػتحة، 

 والػتحة ُتعؾؿ بالؿػعقل بف.

يعـل هذا: أنَّ طالمات اإلطراب هل أدلة إحؽام اإلطرابقة، إحؽام 

اإلطرابقة تسؿك أكقاع اإلطراب، وتسؿك إحؽام اإلطرابقة كؿا سؿقـاها أن، 

 ُمػَرَدَها ُحؽٌؿ، إذا أردت أن تحؽؿ بحؽٍؿ ٓبد أن تؼقؿ طؾقف دلقاًل. أحؽامٌ 

 ."الحؿد هلل رب العالؿقـ" فلكت إذا قؾَت يف:

ُحؽُؿف الرفع، وأكا أققل: الـَّصب، والثالث يؼقل: الجر، كؾفا أققاٌل  "الحؿدُ "

أنَّ ُحؽؿفا  لقس لفا ققؿٌة، إٓ الؼقل الذي ُيؼام طؾقف الدلقؾ، يؼقل الدلقؾ طـدي أكا،

فع والدلقُؾ طؾك أنَّ ُحؽؿف الرفع:  التل يف آخره، والضؿة طـد العرب  "الضؿة"الرَّ

؟ دلقؾ رفٍع.  دلقؾ رفٍع أم كصٍب أم جرٍّ

إٓ أنَّ الـحقيقـ والؿعربقـ ٓ يستعؿؾقن ُمصطؾح الدلقؾ، أي: ٓ يؼقلقن يف 

، ولق قالقا ذلؽ لصح، : مبتدٌأ مرفقٌع ودلقؾ رفعف الضؿة"الحؿدُ " اإلطراب مثاًل:

وإكؿا استعؾؿقا ُمصطؾح العالمة، فقؼقلقن: مبتدٌأ مرفقٌع وطالمة رفعف الضؿة، 

 يعـل: الذي دلـا طؾقف وأطؾؿـا بف الضؿة.

 فع مات ا طراب يف الـحق تؼابؾ أدلة إحؽا  يف الػؼف.

أيًضا اكتفقـا أن مـ الؽالم طؾك إحؽام اإلطرابقة، تبًعا لؾحريري، وتؽؾؿـا 

 طؾك طالمات اإلطراب إصؾقة.

وقؾـا: طالمات اإلطراب الػرطقة سـشرحفا طـدما يذكرها الحريري تباًطا يف 
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ا أن فـريد أن كتؽؾؿ طؾك تػصقؾ الؽالم طؾك إحؽام  طدة أبقاٍب قادمٍة، أمَّ

 اإلطرابقة، وصريؼة اإلطراب.

لـحق: ٕن صريؼة فنن الؽالم طؾك إحؽام اإلطرابقة مـ أهؿ الؿفؿات يف ا

 اإلطراب ترتتب طؾك معرفة إحؽام اإلطرابقة.

كؽثقٍر مـ الـحقيقـ يؼصرون يف هذا الباب، فال يذكرون  - -والحريري

صريؼة اإلطراب، وٓ أركاكف، وٓ مصطؾحاتف، ٕن العادة جرت طؾك أن صريؼة 

كتاًبا  اإلطراب يلخذها الطالب مـ الشقخ، وٓ تذكر يف الؽتاب، ولذلؽ ٓ تجد

 كحقيًّا متؼدًما ذكر صريؼة اإلطراب.

فدطقكا كؼػ طـد هذه الؿسللة الؿفؿة، وكعقد إلك السمال الذي سللـاه قبؾ 

 قؾقٍؾ لــطؾؼ مـف إلك بؼقة الؽالم يف هذه الؿسللة.

 قؾـا إحؽام اإلطرابقة أربعٌة، وهل: الرفع والـصب والجر والجزم.

   طؾك بعضفا؟عؿ قؾـا: هؾ تدخؾ طؾك كؾ الؽؾؿات أ

 الجقاب: تدخؾ طؾك بعضفا دون بعٍض.

 والسمال إهؿ: طؾك أي الؽؾؿات تدخؾ إحؽام اإلطرابقة؟

تدخؾ طؾك شقئقـ فؼط: طؾك إسؿاء، جؿقع إسؿاء، ُمعربًة كاكت أم مبـقًة، 

 وطؾك الػعؾ الؿضارع، كؾ الػعؾ الؿضارع ُمعرًبا كان أو َمبـقًّا.

والػعؾ الؿاضل وفعؾ إمر، ففذه الثالثة ٓ  وأما البقاقل وهل الحروف

 تدخؾفا إحؽام اإلطرابقة: فؾفذا سـضع خطًّا كسؿقف خط اإلطراب.

ـْ   َفِفَؿف َسَقػَفُؿ اإلطراب بنذن اهلل وسقسفؾ طؾقف. خط اإلطراب َم

 خط ا طراب أيـ سـضعف؟

 خط اإلطراب سـؼسؿ بف الؽؾؿات إلك الؼسؿقـ الؿذكقريـ قبؾ قؾقٍؾ.
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إلطراب قبؾف الؽؾؿات التل ٓ تدخؾفا إحؽام اإلطرابقة، الؽؾؿات التل خط ا

 لقس لفا أحؽاٌم إطرابقٌة، هذا الؼسؿ ما قبؾ خط اإلطراب ماذا يشؿؾ؟ 

يشؿؾ ثالثة أشقاٍء: الحروف والػعؾ الؿاضل وفعؾ إمر، هذه الثالثة قبؾ 

 خط اإلطراب.

حؽام اإلطرابقة التل ٓبد وبعد خط اإلطراب يشؿؾ الؽؾؿات التل تدخؾفا إ

، يعـل: يشؿؾ إسؿاء كؾفا وإفعال الؿضارطة.
ٌّ

 أن يؽقن لفا حؽٌؿ إطرابل

ثؿ كعقد أن إلك ما قبؾ خط اإلطراب، كبدأ بؿا قبؾ خط اإلطراب: لـعرف 

 صريؼة إطرابف وكـتفل مـف.

فـؼقل: ما قبؾ خط اإلطراب يشؿؾ الحروف والؿاضل وفعؾ إمر، هذه 

،الثالثة 
ٌّ

أي: رفع،  طرفـا أهنا ٓ تدخؾفا إحؽام اإلطرابقة، هؾ لفا حؽٌؿ إطرابل

 كصب، جر، جزم؟. 

 الجقاب: ٓ، وهذا الذي يعرب طـف الؿعربقن بؼقلفؿ: ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.

 ما معـك ققلفؿ: ٓ محؾ لف مـ اإلطراب؟ 

، ٓ رفع، وٓ كصب، وٓ جر، وٓ جزم،
ٌّ

هذه  يعـل: لقس لف حؽٌؿ إطرابل

العبارة تؼال مع الحروف كؾفا،  هالعبارة تؼال مع ما قبؾ خط اإلطراب، هذ

والؿاضل كؾف، وإمر كؾف، لفذا صار إطراب هذه الثالثة سفاًل: ٕن إطراهبا ثابٌت 

هذه الثالثة: ٓ  ٓ يتغقر، ٓ يتغقر بجؿؾتفا، بحسب ما دخؾ طؾقفا، ٓ يتغقر، أي

 تدخؾ طؾقفا طقامؾ، يعـل:

 ؾ طؾقفا طقامؾ رفٍع، فقدخؾفا الرفع.ٓ تدخ -

 ٓ تدخؾفا طقامؾ كصٍب فقدخؾفا الـصب. -

 ٓ تتؼدم طؾقفا طقامؾ الجر فقدخؾفا الجر. -
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كؼقل: هذه ٓ يدخؾفا رفٌع، وٓ كصٌب، وٓ جٌر، وٓ جزٌم، يعـل: ٓ تتؼدمفا 

، وٓ جزٍم، فنطراهبا ثابٌت، وحدها يف جؿؾة يف  طقامؾ رفٍع، وٓ كصٍب، وٓ جرٍّ

الؼرآن الؽريؿ، يف الحديث الشريػ، يف الشعر، يف الـثر، يف كالم العرب قديًؿا، يف 

 كالم الـاس حديًثا، إطراهبا واحٌد، ما يتغقر: ٕكف ثابٌت.

 إطراهبا لف ثالثة أركاٍن: 

 الركـ إول يف إطراب ما قبؾ خط اإلطراب: أن تذكر كقطفا.

 الركـ الثاين: أن تذكر حركة بـائفا.

ـ الثالث: أن تؼقل: ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب، يعـل: أن تبقـ ُحؽؿفا الرك

، ويؼال فقفا: ٓ محؾ لف 
ٌّ

اإلطرابل، وحؽؿفا اإلطرابل: أهنا لقس لفا حؽٌؿ إطرابل

 مـ اإلطراب.

 ما الركـ إون؟ 

 .(الـقع)

أن تذكر كقطفا، طـدكا حروف وماٍض وأمر، إذا كان حرًفا ماذا تؼقل يف بقان 

 كقطف؟ 

، حرف كصٍب، حرف قسٍؿ، حرف تقكقٍد، حرف ت ؼقل: حرف كذا، حرف جرٍّ

 هنٍل، حرف كػٍل.

 وإذا كان فعاًل ماضًقا، تؼقل يف بقان كقطف: فعٌؾ ماٍض.

وإذا كان فعؾ أمر، تؼقل يف بقان كقطف: فعؾ أمر، ما فقف خقاراٌت، ما فقف 

 احتؿآٌت، تبقـ الـقع، حرف كذا، فعٌؾ ماٍض، فعؾ أمٍر.

 ـ الثاين؟والرك

 .(أن تذكر حركة بـائفا)
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 والركـ الثاين؟

أن تذكر حركة بـائفا، كحـ درسـا مـ قبؾ حركات البـاء، فالحروف كؾ 

الحروف ُتبـك طؾك حركات أواخرها، ما فقفا تػاصقؾ وٓ ققاطد، الحرف ُيبـك 

 طؾك حركة آخره، لق قؾـا:

ـْ "حرف الجر   طؾك السؽقن. "مِ
ٌّ

 تؼقل: مبـل

 طؾك السؽقن.  "هْؾ "فام حرف آستػ
ٌّ

 تؼقل: مبـل

 طؾك الػتح.  "سقَف "لق قؾـا مثاًل: حرف التسقيػ 
ٌّ

 تؼقل: مبـل

 طؾك الؽسرة.  "ِب " "محؿٌد بالبقت"يف  "الباء"حرف الجر 
ٌّ

 تؼقل: مبـل

 طؾك الضؿ، وهؽذا. "مـذُ "حرف الجر 
ٌّ

 كؼقل: مبـل

أنَّ الػعؾ الؿاضل ُيبـك طؾك وأما الػعؾ الؿاضل فؼد درسـا ما ُيبـك طؾقف، طرفـا 

الػتح دائًؿا، ضاهًرا أو مؼدًرا، مؼدًرا يف ثالثة مقاضع، إذا كان: معتؾ أخر بإلػ، 

وإذا اتصؾت بف واو الجؿاطة، وإذا اتصؾ بف ضؿقر رفٍع متحرٌك، يعـل تاء الؿتؽؾؿ، 

طرفـا أن  أو كقن الـسقة، أو كاء الؿتؽؾؿقـ، وفعؾ إمر أيًضا طرفـا طؾك ما ُيبـك،

، أو طؾك حذف حرف العؾة إن كان "اذهْب "فعؾ إمر إما أن ُيبـك طؾك السؽقن 

 "اذهبقا"وطؾك حذف الـقن، إن كان يف مضارطف كقن، مثؾ  "ادعُ "أخر كـ معتَؾ 

 ، فدرسـا حركات البـاء."يذهبقن"مـ 

يف إطراب ما قبؾ خط اإلطراب: أن تبقـ حؽؿف اإلطرابل،  والركـ الثال 

، ويصطؾحقن يف بقان ذلؽ بؼقلفؿ: ٓ وطرف
ٌّ

ـا أهنا جؿقًعا لقس لفا حؽٌؿ إطرابل

 محؾ لف مـ اإلطراب.

وطؾك ذلؽ لق أردَت أن ُتعرب حرف الجر يف الؼرآن، يف السـة، يف الشعر قديًؿا 

حديًثا إطرابف واحٌد، وٓ تحتاج إلك جؿؾٍة: ٕن إطرابف ثابٌت، ماذا كؼقل يف إطراب 

؟ إطراب كامؾ ـْ  .م
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 كؼقل يف بقان الـقع: حرف جر.

 طؾك السؽقن.
ٌّ

 ويف حركة البـاء: مبـل

 ويف بقان الحؽؿ اإلطرابل: ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.

 كجؿعفا: حرف جر، مبـل طؾك السؽقن، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.

لق شئَت أن تؼدم شقًئا مـ هذه إركان طؾك بعٍض، ٓ بلس، يعـل يؿؽـ أن 

، ٓ م  طؾك السؽقن، ٓ بلس أن تؼدم تؼقل: حرف جرٍّ
ٌّ

حؾ لف مـ اإلطراب، مبـل

 شقًئا مـ هذه إركان طؾك بعض. 

 ما إطرابف؟  "هْؾ "حر  آستػفا  

 طؾك السؽقن، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، هذا إطراهبا 
ٌّ

حرف استػفاٍم، مبـل

، هذا إطراهبا، هؾ غادر الشعراء مـ [1]ا كسان: (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)

 طراهبا، هؾ حضر أخقك؟ هذا إطراهبا، ما يتغقر.مرتدٍم، هذا إ

 ؟ "سق "أطرب 

 طؾك الػتح، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، هذا  "سقف"
ٌّ

حرف تسقيٍػ، مبـل

 إطراهبا.

 ، سقف أذهب، هذا إطراهبا يف كؾ الؾغة.[5]الضحك:  (ڌ ڌ)

 ؟"جاء"أطرب 

 طؾك الػتح، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب)
ٌّ

 .(كؼقل: فعٌؾ ماٍض، مبـل

صطؾحات اإلطراب، أن الشلء إذا جاء طؾك أصؾف فال حاجة لؾـص طؾقف، مـ م

 طؾك "جاء"طؾقف فؾقس خطًل، يعـل تؼقل يف  َت ولق كصص
ٌّ

: جاء فعٌؾ ماٍض مبـل

: طؾك الػتح الظاهر، لؽان كالمؽ صحقًحا، لؽـ ٓ داطل لذلؽ: َت الػتح، لق قؾ

طـ  ْت لؽـ لق خرجٕن إصؾ يف الحركات، ويف العالمات، أن تؽقن ضاهرًة، 
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 مؼدرًة، هـا يجب أن تـص طؾك ذلؽ يف اإلطراب.  ْت إصؾ، وصار

 طؾك الػتح، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب  "جاء"إذن: 
ٌّ

ڦ )كؼقل: فعٌؾ ماٍض، مبـل

 ، كػس اإلطراب ما يتغقر. [1]الـصر:  (ڄ ڄ ڄ ڄ

ـْ "أطرب   ؟"اسؽ

ـْ ")  طؾك السؽقن، ٓ محؾ لف مـ اإل "اسؽ
ٌّ

 .(طرابفعؾ أمٍر، مبـل

 ؟"اسؽـقا"أطرب  

 طؾك حذف الـقن، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب "اسؽـقا")
ٌّ

 .(فعؾ أمٍر، مبـل

 مؿتاز. 

 ؟"اقِض بالحؼ"أطرب 

 طؾك حذف حرف العؾة، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب "اقض")
ٌّ

 .(فعؾ أمٍر، مبـل

 تؿام. 

 لق أردكا أن ُكعرب: ذهْبُت، أو جؾْسُت، أو كجْحُت، أو سافْرُت. 

 سـؼقل 
ٌّ

يف إطراب الػعؾ الؿاضل: فعٌؾ ماٍض، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، مبـل

طؾك الػتح الؿؼدر، مـع مـ ضفقره السؽقن الؿجذوب لؾتخؾص مـ أربع 

 متحركاٍت. 

كعرب ذهبقا، سافروا، أو استخرجقا، أو اكطؾؼقا، الؿاضل الؿتصؾ بقاو 

 الجؿاطة.

 إطرابف دائًؿا واحٌد، كؼقل يف إطرابف: فعٌؾ ماٍض، 
ٌّ

ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، مبـل

 طؾك الػتح الؿؼدر، مـع مـ ضفقره حركة الؿـاسبة.

كعرب دطا أو سعك، أو قضك، فعؾ الؿاضل الؿختقم بللػ إطرابف واحٌد، كؾ 

فعٍؾ ماٍض مختقٌم بللٍػ، فنطرابف أكت تؼقل: فعٌؾ ماٍض، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، 
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 طؾك الػتح الؿؼدر، مـع مـ ضفقره ال
ٌّ

 تعذر.مبـل

ما معـك التعذر؟ أي آستحالة: ٕن إلػ يستحقؾ أن تحرك بحركٍة، فتحٍة، 

 أو كسرٍة، أو ضؿٍة: ٕهنا مالزمٌة لؾسؽقن. 

هبذا كؽقن يا إخقان قد اكتفقـا مـ إطراب ما قبؾ خط اإلطراب، هذا كؾ ما 

يؿؽـ أن ُيؼال يف إطراب الحروف والؿاضل وإمر، ولفذا لـ كعقد إلقفا بعد 

 ذلؽ.

آخر طفد الـحقيقـ هبذه الثالثة يف باب الؿعرب والؿبـل، يف باب اإلطراب 

أن، صقب وباقل الـحق؟ مـ أن إلك هناية الـحق، سقؽقن لؿاذا؟ سقؽقن لشقئقـ 

فؼط، لألسؿاء والػعؾ الؿضارع: ٕكـا إذا اكتؼؾـا إلك ما بعد خط اإلطراب، إسؿاء 

 والػعؾ الؿضارع.

 الؿضار  يدخؾفا حؽٌؿ إطرابلك أو ٓ يدخؾفا؟ إسؿا  والػعؾ 

تؼقل: كعؿ يدخؾفا، صقب آسؿ ماذا يدخؾف؟ تؼقل: يدخؾف الرفع والـصب 

والجر، سقؼال: متك يدخؾف الرفع؟ ومتك يدخؾف الـصب؟ ومتك يدخؾف الجر؟ هذا 

الذي سقػصؾف الـحق، سقؼقل لؽ: آسؿ يدخؾف الرفع يف سبعة مقاضع ستليت، 

خربه، والػاطؾ وكائبف، واسؿ كان وأخقاهتا، وخرب إن وأخقاهتا، والتابع الؿبتدأ و

 لؾؿرفقع، هذه مقاضع رفع آسؿ.

 متك يدخؾفا الـصج؟ 

ًٓ مـ الؿػاطقؾ الخؿسة،  تؼقل: يف مقاضع كثقرٍة، مثؾ: إذا وقع آسؿ مػعق

، أو ًٓ  مػعقل بف، مػعقل فقف، مػعقل معف، مػعقل لف، مػعقل مطؾؼ، أو وقع حا

تؿققًزا، أو مستثـك يف أغؾب أحقالف، أو مـادى، أو خربًا لؽان وأخقاهتا، أو اسًؿا 

 وأخقاهتا، أو تابًعا لؿـصقب. إلنَّ 
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 متك يدخؾف الجر؟ 

تؼقل: يدخؾف الجر يف ثالثة مقاضع، ستليت يف الـحق، إذا سبؼ بحرف جٍر، إذا 

 وقع مضاًفا إلقف، إذا صار تابًعا لؿجروٍر.

 ع، تدخؾف إحؽام اإلطرابقة أو ٓ تدخؾف؟والػعؾ الؿضار

 كعؿ تدخؾف، ماذا يدخؾف مـفا؟

 تؼقل: الرفع والـصب والجزم.

 متك يؽقن حؽؿف الرفع؟

، اسؿف رفع الػعؾ الؿضارع، إذا لؿ ُيسبؼ بـاصب وٓ  سقليت يف باٍب خاصٍّ

 بجازم.

 متك يدخؾف الـصج؟ 

بف: أن، ولـ، وكل، فقف باب كصب الػعؾ الؿضارع، إذا سبؼ بـاصٍب، وكقا

 وإذن.

 متك يدخؾف الجز ؟

يلتقؽ يف باب جزم الػعؾ الؿضارع، يؼقل: إذا ُسبؼ بجازم، وجقازمف خؿسة: 

 لؿ، ولؿا، وٓم إمر، وٓ الـاهقة، وأدوات الشرط الجازمة. 

هذا كؾ الـحق، كؾ الـحق هق إجابٌة طـ هذا السمال الذي وردكا يف هذا الباب، 

ا أن واكتفقـا ؿكؾؿتان قؾـاه ؿاخط اإلطراب ما فقف أسئؾة، هفعرفـا أن ما قبؾ 

ا، فنطرابف ثابٌت وسفٌؾ، وما بعد خط اإلطراب سقبؼك معـا إلك آخر الـحق، ؿمـف

هل فؼط إجابة طـ معرفة متك يؽقن حؽؿ الرفع، أو الـصب، أو الجر، ومتك يؽقن 

 حؽؿ الؿضارع الرفع، أو الـصب، أو الجزم.

 طرفـا أن ا طراب لقس شقً ا واحًدا، ا طراب ع عة أكقاٍ :  مـ هذا يا إخقان



 e 

g h 
f  002 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

: اإلطراب السفؾ، وهق اإلطراب الثابت، كنطراب الحروف الـق  إون

يخطئ يف إطراب الحروف أو الؿاضل  ًداأح نَّ والؿاضل وإمر، يعـل هؾ ُيعؼؾ أ

لك أن تـظر يف أو إمر؟ إطراٌب ثابٌت ما يتغقر، ٓ يحتاج إلك حػٍظ، وٓ يحتاج إ

 الجؿؾة، وٓ العقامؾ، وٓ الؿعـك، إطراب ثابت ٓ يتغقر.

 اإلطراب الؿـضبط، وهق أكثر اإلطراب، هـاك ضقابط لق حرصَت الـق  الثاين: 

طؾك جؿعفا، لضبطَت أغؾب اإلطراب، وسـذكر شقًئا مـ هذه الضقابط يف أثـاء 

فق مضاٌف إلقف، هات الشرح، مـ هذه الضقابط مثاًل: كؾ ضؿقٍر اتصؾ باسٍؿ ف

اسؿ، أي اسؿ، مثؾ: قؾؿ، أو باب، أو سقارة، إذا اتصؾ بف ضؿقٌر، فالضؿقر هذا 

مضاٌف إلقف مباشرًة، ٓ يؽقن شقًئا آخر، تؼقل: قؾؿل، أو قؾؿؽ، أو قؾؿف، أو 

 قؾؿفؿ، أو قؾؿفا، مضاف إلقف، هذا مـ الضقابط.

إلطراب الؿشؽؾ، : هق اإلطراب الؿشؽؾ، هذا االؼسؿ الثال  مـ ا طراب

ُيشؽؾ طؾك العؾؿاء، وطؾك صؾبة العؾؿ، وطؾك الؿتعؾؿقـ، وٓ يزالقن يستشؽؾقكف 

 إلك أن، بقـفؿ خالٌف يف بعض إطاريب.

فبان بذلؽ أن الؽالم يف اإلطراب طؾك اإلطراب الؿـضبط، الؿشؽؾ ُيؼبؾ أن 

اجع الؽتب، اإلكسان يضعػ فقف، يلخذه شقًئا فشقًئا، كؾ إطراٍب يـظر فقف، وير

 ويسلل.

اإلطراب السفؾ ٓ ُيؼبؾ الخطل فقف: ٕكف ثابٌت، وهق إطراب الحروف، 

ا، اإلطراب الؿـضبط  والؿاضل، وإمر، ٓبد أن تضبطف: ٕن الؽالم فقف قؾقٌؾ جدًّ

هق أغؾب إطراب إسؿاء، وإطراب الػعؾ الؿضارع، احرص طؾك جؿع هذه 

 بنذن اهلل تعالك.-طراب وتسرتيح الضقابط، ستضبط بنذن اهلل أغؾب هذا اإل

 كقػ كعرب ما بعد خط ا طراب إسؿا  والػعؾ الؿضار ؟ 

كؼقل: ٓبد إلطراهبؿا مـ معرفة الؿعرب والؿبـل، ٕن الؿعرب لف إطراٌب، 

لؿ يتؽؾؿ طؾك هذه الؿسللة يف هذا  - -والؿبـل لف إطراٌب، والحريري
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الباب: ٕن اإلطراب سقـبـل طؾقفا، الباب، وكان إفضؾ لق تؽؾؿ طؾقفا يف هذا 

 وسقحتاج إلقفا، فرق الؽالم طؾك الؿعربات والؿبـقات يف طدة أبقاب.

مثاًل طـدما تؽؾؿ طؾك الػعؾ الؿضارع، ذكر أكف لقس مـ إفعال الؿعربة إٓ 

الػعؾ الؿضارع، هل كؾؿٌة سريعٌة، ولقست دققؼًة، وطـدما يليت يف آخر باب يف 

ا، ٓبد أن يؽقن يف ة، سقعؼده حَ ؾؿُ ال لؾبـاء، الؿبـقات، مع أن هذا مقضقع مفؿٌّ جدًّ

، ٓبد أن 
ٍّ

أول الـحق، ولفذا ٓبد أن كتؽؾؿ طؾك اكؼسام الؽؾؿة إلك معرٍب ومبـل

كؿقز بقـ الؿعربات، وبقـ الؿبـقات، والتؿققز بقـفا لقس صعًبا، ولؽـف كؿا يؼال يف 

لضرورة الثاكقة يف الـحق: ٕن الـحق لف الـحق: التؿققز بقـ الؿعرب والؿبـل، هل ا

 ضرورتان: 

عرفة كقع الؽؾؿة، يعـل اكؼسام الؽؾؿة إلك اسٍؿ وفعٍؾ مالضرورة إولك: 

 وحرٍف، وهذه شرحـاها مـ قبؾ.

، يعـل كؾؿا أردت أن تصدر الضرورة الثاكقة
ٍّ

: اكؼسام الؽؾؿة إلك معرٍب ومبـل

مـؽ أو لؿ ُيطؾب، هذه ضرورٌة ٓبد أن  حؽًؿا كحقيًّا، كؾؿا أردت أن ُتعرب، ُصؾب

، قبؾ أي تؾؼل معؾقمًة كحقيًة، ٓبد مباشرًة يف ذهـؽ  تؼقم هبا قبؾ أي درٍس كحقيٍّ

 ،
ٌّ

أن تحدد كقع الؽؾؿة هذه، اسٌؿ أو فعٌؾ أو حرٌف، ثؿ تحدد هؾ هل معرٌب أو مبـل

 كـت غقر ضابطٍ لؽ، أما إذا  شرُح بعد ذلؽ تؽقن بنذن اهلل جاهًزا لتؾؼل وففؿ ما سقُ 

لفاتقـ الضرورتقـ، فستتعب كثقًرا يف الـحق، ولـ تتؼـ ما سُقشرح لؽ، لـ تػفؿ ما 

سُقشرح لؽ: ٕن إسؿاء لفا أحؽاٌم، لفا صريؼة إطراٍب تختؾػ طـ إفعال، 

تختؾػ طـ الحروف، فنذا ُشرح لؽ يف الػاطؾ، الػاطؾ ٓ يؽقن إٓ اسًؿا، ٓبد أن 

سؿاء وإفعال والحروف، الؿبتدأ ٓ يؽقن إٓ اسًؿا، ٓبد تعرف، أن تػرق بقـ إ

 أن تؿقز هذه إمقر وأن تتؼـفا قبؾ أن تبدأ يف دراسة الػروع الـحقية.

الػروع الـحقية كالؿبتدأ، والخرب، والػاطؾ، وكائب الػاطؾ، والـقاسخ،  

كقع  والتقابع، والحال، إلك آخره، هذه كؾفا فروٌع كحقية، أما إصقل، معرفة

، معرفة 
ٍّ

الؽؾؿة، اسٌؿ، فعٌؾ، حرٌف، معرفة اكؼسام الؽؾؿة إلك معرٍب ومبـل
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إحؽام اإلطرابقة، الرفع، والـصب، والجر، والجزم، وطؾك ما تدخؾ، معرفة 

طالمات اإلطراب إصؾقة والػرطقة، ويتبع ذلؽ أيًضا اكؼسام آسؿ إلك كؽرة 

قٌل، ما سقى ذلؽ هل فروع لؾـحق، ومعرفة، وهذا أيًضا شرحـاه مـ قبؾ، هذه أص

 -إن شاء اهلل تعالك-لـ تػفؿفا إٓ إذا طرفَت وأتؼـَت هذه إصقل، فؾفذا سـتؽؾؿ

يف الدرس الؼادم إن لؿ كتؿؽـ مـ البدء طؾك هذه الؿسللة يف هذا الدرس، 

طؾك تؿققز الؿعربات طـ الؿبـقات، اكؼسام الؽؾؿة إلك  -إن شاء اهلل-سـتؽؾؿ

.معرٍب، وإلك 
ٍّ

 مبـل

، وهل اكؼسام الؽؾؿة اكؼسا  الؽؾؿة إلك ُمعرٍب ومبـلٍّ سـبـقف طؾك مسللٍة سابؼةٍ 

أن الـحق طؾؿ  -ولعؾل ذكرهتا مـ قبؾ-إلك اسٍؿ وفعٍؾ وحرٍف، وخاصقة الـحق

ُيبـك بعضف طؾك بعٍض، وهذه ربؿا الؿشؽؾة التل ٓ يدركفا كثقٌر مـ الدارسقـ 

صعًبا طؾقفؿ، الـحق لقس صعًبا، الـحق طؾٌؿ مـ والؿعؾؿقـ، فقؽقن الـحق حقـئٍذ 

العؾقم، إذا ُدرس بطريؼٍة صحقحٍة، سقػفؿف الطالب، وإذا ُدرس بطريؼٍة خاصئٍة، 

 سقؽقن صعًبا طؾك الطالب.

، يعـل ٓبد أن تػفؿ الؿسللة إولك: أهؿ خاصقٍة يف الـحق
ٌّ

: أكف طؾٌؿ تراكؿل

إولك والثاكقة: ٕن الثالثة مبـقٌة طؾقفؿا، ٕن الثاكقة مبـقٌة طؾقفا، وٓبد أن تػفؿ 

 وهؽذا. 

ا، يعـل ٓبد أن تدرسف متتابًعا وإمر الثاين يف الـحق : أن الـحق طؾٌؿ مرتابٌط جدًّ

أسبقطقـ الباب الثاين، ثؿ بعد  ،يف وقٍت قصقٍر، ٓ تدرس هذا الباب، ثؿ بعد أسبقعٍ 

، لـ تػفؿ رابعأسبقطقـ الباب ال ،، ثؿ بعد أسبقعٍ لثأسبقطقـ الباب الثا ،أسبقعٍ 

الـحق هبذه الطريؼة، لؽـ تلخذ شرًحا مسؿقًطا وتستؿع إلقف يف يقمقـ، ثالثة أياٍم، 

يف وقت آخر: ٕن وقت هذه الحؾؼة  -إن شاء اهلل-ولعؾـا كزيد هذا إمر تقضقًحا

طؾك  -إن شاء اهلل-لػظ أكػاسف، وأشؽر لؽؿ ولؿشاهديـا والؿشاهدات، وكؾؼاكؿ 

 ، والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.خقرٍ 

  



 e 

g h 
f  005 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 
 

 

 

 

 
ُ
ايِط

َ
 اخل

ُ
زض

َّ
 اند

﷽ 

الُم طؾك كبقـا محؿٍد وطؾك آلف  الُة والسَّ الحؿد هلل َربِّ الَعالؿقـ، والصَّ

ا بعد..  وأصحابف أجؿعقـ، أمَّ

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحّقاكؿ اهلل وبّقاكؿ يف هذه الؾقؾة، لقؾة 

فِر الثَّاين مِـ َشفِر َصَػر مِـ َسـإربعاء، وهل لق ـَ الشَّ
ثؿاٍن وثالثقـ  ةِ ؾة الثَّاين مِ

 .♥وأربعؿائة وألٍػ مِـ ِهجرة الحبقب الؿصطػك 

رُس ُكسجؾف مـ مديـة  وكحـ يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة وهذا الدَّ

 الرياض.

رِس الخامِس مِـ ُدروِس شرح  -بنذن اهلل-لـدلػ جؿقًعا ُمْؾَحِة "إلك الدَّ

 .لؾحريري البصري طؾقف  "اإِلطَراِب 

رِس الؿاضل تؽؾؿـا َطـ إحؽاِم اإلطرابقِة التل ذكرها الحريري -ُكـَّا يف الدَّ

-  :وشرحـاها، ثؿ اكتؼؾـا بعد َذلَِؽ إلك الؽالِم طؾك صريؼة اإلطراب، وقؾـا

ؿ: ٕكف صار مـ إنَّ صريؼة اإلطراب يف الؽتب الؿتؼدمة ٓ يذكرها الـحقيقن يف كتبف

الؿعتاد طـدهؿ أنَّ اإلطراب وصريؼتف ومصطؾحاتف وأركاكف وما يتعؾؼ بف، يلخذها 

 الطالب مـ الشقخ، وأن ٓبد أن ُتذكر وأن ُتحرر وأن ُتبقـ لؽل يعرففا الطالب.

 يف ذلؽ الباب الذي قرأكاها وأولف:  --والحريري

 وإْن ُتوووووووورِْد أن تعوووووووورَِ  ا طَرابووووووووا

 

  

وووووووووَقابا لَتؼتػووووووووول يف  ُكطِؼوووووووووَؽ الصَّ

 

  
لؿ يؿقز بقـ الؿعربات والؿبـقات، والتؿقز بقـ الؿعربات والؿبـقات أمٌر ُمفٌؿ 
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 جًدا، بؾ هق الضرورة الثاكقة يف الـَّحق لضبط اإلطراب وإحؽام اإلطرابقة.

 لف ِرورتان:  -كؿا ذكركا-ٕنَّ الـحق

مفا إلك اسٍؿ وفعٍؾ : فؿعرفة أكقاع الؽؾؿة، أي: اكؼساأما الضرورة إولك

 وحرٍف.

. والضرورة الثاكقة
ٍّ

 : معرفة اكؼسام الؽؾؿة إلك ُمعرٍب ومبـل

أشار إلك أكثر أحؽام الؿعرب والؿبـل ولؽـفا  --وإن كان الحريري

تػرقت يف ُمؾحتف، فذكر مـ قبؾ أنَّ الؿضارع هق الػعؾ القحقد الُؿعرب مـ بقـ 

 ة سقعؼد باًبا لؾؿبـقات، وهؽذا.حَ ؾؿُ ر الأخقيف الؿبـقْقـ الؿاضل وإمر، ويف آخ

لؽـ يـبغل أن كجؿع الؽالم طؾك الؿعرب والؿبـل هـا طـد الؽالم طؾك 

 إحؽام اإلطرابقة لؽل كستطقع أن كستػقد مـ ذلؽ يف بقان صريؼة اإلطراب.

فـبدأ وكؼقل يا إخقان: الؿعرب والؿبـل، ضاهرتان واضحتان يف الؾغة مـذ أن 

 الؾغة لؽل يستـبطقا مـفا الؼقاطد التل تضبطفا. كظر العؾؿاء يف

فقجدوا أنَّ بعض الؽؾؿات ُمتغقرٌة، أي: يتغقر آخرها بتغقر إطراهبا، فتؼقل 

 مثاًل: 

 بالضؿة.  "محؿدٌ " -

 بالػتحة.  "محؿًدا" -

 بالؽسرة، بحسب اإلطراب. "محؿدٍ " -

ؾقًسا، جؾقٌس، وج"، و "جالٌس، وجالًسا، وجالسٍ "، و "باٌب، وباًبا، وباٍب "و

 ، وتؼقل: "الؼؾُؿ والؼؾؿ َوالؼؾؿِ "، و "وجؾقسٍ 

 محؿٌد يذهب.  -

 محؿٌد لـ يذهَب.  -
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 محؿٌد لؿ يذهْب، فالؿضارع أيًضا تتغقر حركة آخره. -

: آخرها  ويف الؿؼابؾ وجدوا كؾؿاٍت يف الؾغة عابتة، يعـل: َ قر ُمتغقرٍة، أي أنَّ

 عابٌ  ٓ يتغقر مفؿا تغقر إطرابفا، مثؾ: 

ـُ ك"الضؿقر  -  ، دائًؿا مالزٌم لؾضؿ."ح

 ، اسؿ اإلشارة دائًؿا مالزٌم لؾسؽقن. "هذا" -

اسؿ إشارٍة مالزٌم لؾؽسر سقاء كان فاطاًل فحؽؿف الرفع، مثؾ:  "همٓءِ " -

ًٓ بف حؽؿف الـَّصب تؼقل: "جاء همٓءِ " ، وكذلؽ "همٓءِ  ُت أكرم"، أو كان مػعق

 ."طؾك همٓءِ  ُت سؾؿ"يف الجر: 

ـَ  -حرف جر-طؾك ُت سؾؿ"، و "أحبفؿجاء الذيـ "وتؼقل:  ـَ "الذي : ٕنَّ الذي

 أيًضا مـ الؽؾؿات التل تؾزم حالًة واحدًة ٓ تتغقر مفؿا تغقر إطراهبا.

 إذن فاتضح مـ ذلؽ أن الؽؾؿات كقطان:

أي: يتغقر آخرها بتغقر إطراهبا، ففذه سؿقها الؿعرب،  كؾؿاٌت ُمتغقرةٌ  -

 ويجؿعقهنا طؾك الؿعربات.

بؾ يؾزم حالًة واحدًة، هذه الحالة ٓ آخرها ٓ يتغقر بتغقر إطرابفا، وكؾؿاٌت  -

 الؿبـقات. ا طؾكهقطالقة لفا باإلطراب، فسؿقها الؿبـل، وجؿع

 قنا؟ بـلؿاذا سؿل الؿبـل م

قالقا: شبفقه بالجدار الؿبـل، الجدار الؿبـل الققم تراه طؾك حالتف، وغًدا طؾك 

ػسفا، ٓ يتغقر، فجعؾقه كالؿبـقات التل ٓ الحالة كػسفا، وأمس طؾك الحالة ك

 تتغقر.

 والؿعرب، لؿاذا سؿل ُمعرًبا؟

الؿعرب ملخقذ مـ الػعؾ َأطرب ُيعرب إِطراًبا، ففق ُمعِرٌب، فالذي وقع طؾقف 
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ا يف كػسل ُت أطرب"اإلطراب ُمعَرٌب، تؼقل:  طـف  ُت ، بؿعـك: بقـتف وأفصح"طؿَّ

ا يف كػسفاوالثقب ُتعرب طَ »ووضحتف، ويف الحديث:   «.ؿَّ

ا يف كػسل، وبقـتف ووضحتف، فالذي يف كػسل حقـئٍذ ماذا يؽقن؟  فنذا أطربُت طؿَّ

 بعد أن ُأطربف، يؽقن ُمعرًبا.

الذي يف كػسل إذا أطربتف، أي: وضحتف وبقـتف، يؽقن ُمعرًبا، َما َمعـك ُمعرًبا؟ 

 الؿػصحة.أي: واضًحا مبقـًا، فؿعـك ُمعرب َيعـل الؽؾؿة القاضحة، البقـة، 

 ما القاِح فقفا البقـ؟ طؿا تػصح؟

ُتػصح طـ إطراهبا، الؽؾؿة الُؿعربة التل تتغقر بتغقر اإلطراب ُتػصح وتبقـ 

 "محؿًدا"تعرف أنَّ ُحؽؿفا اإلطرابل الرفع،  "محؿدٌ "إطراهبا: ٕكؽ مـذ أن تسؿع 

 ل الجر.تعرف أنَّ ُحؽؿفا اإلطراب "محؿدٍ "َتعرف أنَّ ُحؽؿفا اإلطرابل الـَّصب، 

لـ "تعرف أنَّ ُحؽَؿف اإلطرابل الرفع، و  "يذهُب "ويف الؿضارع لق قؾت: 

َتعرُف مـ  "محؿٌد لؿ َيذهْب "تعرف أنَّ ُحؽؿف اإلطرابل الـَّصب، و  "يذهَب 

 السؽقن أنَّ ُحْؽَؿف اإلطرابل الجزم.

، إذن فالؽؾؿة الُؿعربة لػظفا ُيػصح َوُيبقـ إطراَبفا، تلخذ إطراهبا مِـ َلػظفا

 "محؿدٍ "مـصقب،  "محؿًدا"تعرف أكف مرفقٌع،  "محؿدٌ "فؾفذا إذا قال العربل: 

 مجرور. 

 . "أكرم"، الػعؾ الذي طـدكا هق: "أكرم محؿٌد خالًدا"فؾق قال قائٌؾ: 

 اإلكرام َمـ الذي َفَعَؾف؟ الػاطؾ، ومـ الذي وقع طؾقف، الؿػعقل. 

 الػاطؾ هق: الؿؽِرم، والؿػعقل هق: الؿؽَرم.

 "أكرم محؿدٌ ": ٕن هذا العربل قال: "محؿدٌ "ا أنَّ الؿؽِرم الػاطؾ هق: طرفـ

 فقضع ضؿًة، والضؿة كؿا طرفـا َطالمة رفٍع أم كصٍب أم جّر؟ طالمة رفٍع. 
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أي: دلقٌؾ يدل طؾك الحؽؿ اإلطرابل، ولفذا أطؾؿ أن الحؽؿ ما معـك ط مة؟ 

 اإلطرابل لفذه الؽؾؿة هق: الرفع. 

فع،  "محؿدٌ ": نفالعربل طـدما يؼق ُيريد أن ُيْعؾَِؿَؽ أنَّ ُحؽؿفا اإلطرابل الرَّ

ًٓ بف، فاطٌؾ: ٕكف وضع طؾقف ضؿًة، والضؿة لؾػاطؾ الؿرفقع.  فاطٌؾ، لقست مػعق

هق  "خالًدا"، طرفت أنَّ "خالًدا"، فـصب "أكرم محؿٌد خالًدا": وطـدما قان

 الؿؽِرم الػاطؾ أو الؿؽَرم الؿػعقل بف؟ 

عقل بف: ٕنَّ الػتحة طالمة كصٍب، دلقؾ كصٍب، والـَّصب لؾػاطؾ الؿؽَرم الؿػ

 أم لؾؿػعقل بف؟ لؾؿػعقل بف.

إذن ففذه الحركة الضؿة أطؾؿتـا بالؿؽِرم، والػتحة أطؾؿتـا بالؿؽَرم، 

أكرم خالًدا "فلفصحت الؿعـك، أي: بقـت لـا الؿعـك، فؾفذا لق قال هذا الؼائؾ: 

لؽالم، فؼال: أكرم خالًدا محؿٌد، لعرفـا الؿؽِرم ، لق أراد أن يتصرف يف ا"محؿدٌ 

 الػاطؾ مـ الؿؽَرم الؿػعقل بف.

لقجقد الػتحة كعرف أكَّف الؿؽَرم الؿػعقل بف، وإن تؼدم، و  "خالًدا"فـ 

 كعرف أكف الؿؽِرم الػاطؾ وإن تلخر لقجقد الضؿة.  "محؿدٌ "

تؽؾؿ العربل أن هذه كؾؿاٌت معربٌة واضحٌة، أي: إطراهبا واضح فؾفذا جاز لؾؿ

 يتصرف فقفا بالتؼديؿ والتلخقر: ٕنَّ معـاها واضٌح، تؼديؿفا تلخقرها ما يضر.

ا الؿبـقات قؾـا مثؾ:  وهل اسؿ إشارٍة مبـل طؾك الؽسر، ومفؿا  "همٓءِ "وأمَّ

تغقر اإلطراب ٓ يتغقر الؽسر، معـك ذلؽ أنَّ الؽسر يف همِٓء لقس لف طالقٌة 

مجرد حركة لساٍن ألزمفا الَعرب لفذه الؽؾؿة، وهذه  بالحؽؿ اإلطرابل، بؾ هق

الحركات التل طؾك الؿبـقات ٓ ُتسؿك طالماٍت: ٕهنا ٓ ُتعؾِؿ بالُحؽؿ اإلطرابل، 

تعرف  "ءِ همٓ"وإكؿا تسؿك حركاٍت: ٕهنا مجرد حركات لسان، لذلؽ لق قؾت: 

 أكف فاطٌؾ أو مػعقٌل بف؟ 
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فع أو الـَّص ب أو الجر؟ حتك الجر ما يدل طؾقف: ٕكف ٓ تعرف أنَّ ُحْؽَؿف الرَّ

يدل طؾك الرفع وٓ يدل طؾك الـَّصب وٓ يدل طؾك الجر: ٕن الحركة ٓ طالقة لفا 

بإحؽام اإلطرابقة، هل حركٌة مالزمٌة، فؿعـك ذلؽ أكف ٓ يصح أن تلخذ إطراهبا 

 مـ لػظفا، لػظفا ٓ يدل طؾك إطراهبا. 

فا وٓ يلخذ معاكقفا يف الؿبـقة ٓ يلخذ إطرابَ  الؿخاَصب طـدما يسؿع الؽؾؿات

الجؿؾة مـ لػظفا، ٓ، يحتاج إلك شلٍء أزيد، ٓبد أن يعرف الجؿؾة، والؿعاين 

 الداخؾة طؾقفا، لؽل يعرف الػاطؾ مـ الؿػعقل بف.

، سـعرف أنَّ همِٓء مـ الؿبـقات، وسقبقيف "أكرم همِٓء سقبقيف"لق قؾت مثاًل: 

 طؾك الؽسر. أ "ويف"مختقٌم بـ 
ٌّ

 يًضا مـ الؿبـقات، كالهؿا مبـل

 . "أكرم همِٓء سقبقيف"، دخؾ طؾقـا داخٌؾ فؼال: "أكرم همِٓء سقبقيف"صقب 

 مـ الػاطؾ الؿؽِرم؟ ومـ الؿػعقل بف الؿؽَرم؟ هؾ كعرف ذلؽ مـ الؾػظ؟ ٓ.

 صقج كعر  الػاطؾ الؿؽِر  والؿػعقن بف الؿؽَر  مـ ماذا؟ 

، مـ ترتقب الؽالم، ترتقب الجؿؾة، فالؿتؼدم هق مـ شلٍء خارج الؾػظ

الَػاطؾ: ٕن إصؾ يف الػاطؾ أن يتؼدم، والؿتلخر هق الؿػعقل بف: ٕن إصؾ يف 

 الؿػعقل بف أن يتلخر.

إذن طرفـا الؿعـك ٓ مـ ألػاضفا: ٕن ألػاضفا لقست ُمعربًة، أي: لقست 

 مقضحًة لألحؽام، لقست بقـًة واضحًة.

 الؿتؽؾؿ أراد أن يتصرف يف الؽالم كؿا تصرف إول، فؼال:  فؾق أنَّ هذا

الؿتؼدم،  "سقبقيف"، َلُؽـَّا كػفؿ أنَّ الػاطؾ الؿؽِرم هق: "ءِ أكرم سقبقيف همٓ"

 الؿتلخر.  "همٓءِ "والؿػعقل بف الؿؽَرم هق: 

فنن قال: ٓ أكا أردُت أن أقدم الؿػعقل بف وأؤخر الػاطؾ كؿا فعؾ إول يف 

، قؾـا لف: هـا ٓ يجقز: ٕنَّ هذه كؾؿاٌت غامضٌة، لقست "كرم خالًدا محؿدٌ أ"ققلف: 
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مَت وَأخرَت ألبس الؽالم: ٕهنا كؾؿاٌت غقر  كؾؿاٍت ُمعربًة واضحًة، فنذا َقدَّ

 واضحٍة، فحقـئٍذ يجب أن تؾتزم إصؾ أُن تؼدم الػاطؾ وأن ُتمخر الؿػعقل بف.

هنا تدل طؾك معاكقفا تؼدمت بخالف الؽؾؿات القاضحة فؾؽ أن تتصرف: ٕ

 أم تلخرت.

، فؽان مـ الحؼ والعدن وا كصا  أن  هذا معـك ُمعرٌب، وهذا معـك َمبـلك

َ  الـحقيقن بقـ:   ُيَػرل

الؿعربات، هذه الؽؾؿات القاضحة التل كلخذ إطراهبا مـ لػظفا، والتل  -

 تدل طؾك الؿعـك مباشرًة. 

ل ٓ تدل طؾك إطراهبا، وهذا الذي والؿبـقات، أي: مـ الؽؾؿات الؿبـقة الت -

 فعؾقه، مقزوا بقـ الؿعربات والؿبـقات يف أحؽاٍم ومصطؾحاٍت طدة.

 وكحـ فؼط سـركز أن طؾك ما يفؿـا يف اإلطراب.

كؾ هذا الؽالم الذي قؾتف يف تعريػ الؿعرب وتعريػ الؿبـل، وفائدة الؿعرب 

 ؿقز الؿعربات طـ الؿبـقات.وفائدة الؿبـل، هذا لػفؿ الظاهرة لؽـف ٓ يؿؽـ أن ي

كقػ كؿقز الؿعربات طـ الؿبـقات؟ قؾـا هذا ضرورٌة، كؾ كؾؿٍة يف الؾغة العربقة 

، كقػ كؿقز بقـ الؿعربات والؿبـقات؟
ٌّ

 ٓبد أن تعرف هل معرٌب أم مبـل

التؿققز بقـفؿا ٓ يؽقن إٓ بطريؼ الحصِر والَعدِّ وآستؼصاِء، ٓبد أن كتتبع ُكؾَّ 

الؿعربة يف الؾغة العربقة وكعرف أهنا معربٌة، وكتتبع كؾ الؽؾؿات الؿبـقة يف الؽؾؿات 

 الؾغة العربقة وكعرف أهنا مبـقٌة.

 ٓ صريؼة لؾتؿققز بقـ الؿعربات والؿبـقات غقر هذه.

إذن ماذا سـػعؾ أن، ٓبد أن كحصر جؿقع الُؿعربات وجؿقع الؿبـقات، 

خؿسة طشر مجؾًدا أو أربعة طشر  "بلسان العر"فؾفذا ٓبد أن تلتقا بؽتاب 

 "مجؾًدا، ثؿ كحؽؿ طؾك كؾ كؾؿٍة، 
ٌّ

، معرب مبـل، ثؿ تحػظقكف، لؽل "ُمعرٌب مبـل
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 تؿقزوا بقـ الؿعرب والؿبـل.

 تريدون أن تؽؿؾقا الـحق، أو تـصرفقن؟ ما رأيؽؿ؟

هلل در الـحقيقـ، كاكقا أرأف بـا مـ ذلؽ، اجتفدوا وضبطقا هذه الؿسللة، أي: 

يؼ بقـ الؿعربات والؿبـقات بلسطٍر قؾقؾٍة، مقزوها بسطريـ أو ثالثة أسطٍر، التػر

 مقزوا كؾ الؽؾؿات يف الؾغة العربقة، هذا طـدما كؼقل طؾؿ، هؽذا يؽقن العؾؿ. 

سـحتاج فقفا إلك  -الضرورة الثاكقة-إٓ أنَّ تؿققز الؿعربات والؿبـقات،

سؿ والػعؾ والحرف: ٕن الـحق كؿا الضرورة إولك، التؿققز بقـ أكقاع الؽؾؿة آ

، ٓبد أن تػفؿ السابؼ لؽل كػفؿ ما بعده، وتػفؿ 
ٌّ

قؾـا مـ قبُؾ: هق طؾٌؿ تراكؿل

 طؾقفؿا، وهؽذا حتك يـتفل الـحق هبذه الطريؼة.
ٌّ

 إول والثاين: ٕن الثالث مبـل

مـ قبُؾ مقزكا إسؿاء وطرفـاها بعالماٍت مؿقزة، وكذلؽ الحروف، وكذلؽ 

عال بلكقاطفا الثالثة، مقزكا الؿاضل ومقزكا الؿضارع، ومقزكا إمر، سـستػقد إف

 مـ هذه الضرورة أن.

كبدأ بالحروف: الحروف كؾفا َمبـقٌة، مبـقٌة طؾك ماذا؟ مبـقة طؾك حركات 

أواخرها، تسؿع الحرف والحركة التل يف آخر الحرف وتؼقل: إن هذا الحرف 

 طؾك هذه الحركة، أي أنَّ 
ٌّ

: حروف الجر، حروف الـَّصب، حروف الجزم، مبـل

حروف الـداء، حروف العطػ، الحروف الـاسخة، كؾ الحروف مبـقٌة طؾك 

 حركات أواخرها.

 طؾك السؽقن. -
ٌّ

ـْ حرف جرٍّ مبـل
 مِ

 طؾك السؽقن. -
ٌّ

 َهْؾ حرف استػفاٍم مبـل

 طؾك الػتح. -
ٌّ

 َسقَف حرف تسقيٍػ مبـل

 طؾك  -
ٌّ

 الضؿ.ُمـُذ حرف جٍر مبـل

 طؾك الؽسر. "الالم"الؽتاُب لَِزيٍد،  -
ٌّ

 حرف جرٍّ مبـل
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 طؾك الػتح. "القاو"جاء محؿٌد وخالٌد  -
ٌّ

 حرف ططٍػ مبـل

 طؾك السؽقن. "يا"يا محؿٌد،  -
ٌّ

 حرف كداٍء مبـل

َـّ  -  طؾك الػتح. "الـقن"اذهب
ٌّ

 حرف تقكقٍد مبـل

 طؾك السؽقن "التاء"ذهبْت هـٌد  -
ٌّ

 ، وهؽذا.حرف تلكقٍث مبـل

 كؾ الحروف َمبـقٌة طؾك حركات أواخرها، اكتفقـا مـ الحروف.

 كـتؼؾ إلك إفعان:

 إفعال مقزكا بقـ أكقاطفا الؿاضل وإمر والؿضارع.

 كبدأ بالؿاِل:

 طؾك ماذا؟ 
ٌّ

 كؾف، كالحروف، لؽـ مبـل
ٌّ

 الؿاضل سبؼ لؾحريري أن َذَكَر أكَّف َمبـل

 طؾك ال
ٌّ

ػتح الظاهر أو الؿؼدر، وشرحـا ذلؽ مـ قبؾ وٓ ذكر الحريري أكف مبـل

مبـل طؾك الػتح  "ذهبقا"مبـل طؾك الػتح، و  "ذهب"حاجة إلطادة ما قؾـاه، فـ 

 طؾك الػتح الؿؼدر، و  "ذهبُت "الؿؼدر، و 
ٌّ

 طؾك الػتح الؿؼدر. "ادط"مبـل
ٌّ

 مبـل

 عؿ كـتؼؾ إلك فعؾ إمر:

 أيًضا
ٌّ

كؾف، كؾ أفعال إمر مبـقٌة، وطرفـا مـ  ذكر الحريري وأشار إلك أكَّف مبـل

ا طؾك  قبؾ: ٕن الحريري طؼد باًبا ٕفعال إمر، وبقـ أنَّ أفعال إمر ُتبـك إمَّ

، "ادعُ "، أو طؾك حذف حرف العؾة إذا كان ُمعتؾ أخر، كـ "اذهب"السؽقن مثؾ: 

ؾ: ، أو طؾك حذف الـقن إذا كان يف ُمضارطف الـقن: مث"اخَش "، و "ارمِ "و 

، "تذهبقـ"مِـ  "اذهبل"، أو "يذهبان"مِـ  "اذهبا"، أو "يذهبقن"، مِـ "اذهبقا"

 فُقبـك طؾك واحٍد مـ هذه الثَّالثة.

، ثؿ 
ٌّ

، وإمر كؾف مبـل
ٌّ

أن طرفـا أنَّ الحروف كؾفا مبـقٌة، والؿاضل كؾف مبـل

ن كضع َخًطا يؼسؿ الؽؾؿات قسؿقـ وسؿقـاه يف الدرس الؿاضل خط اإلطراب: ٕ
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 لقس فقف شلٌء معرٌب.
ٌّ

 ما قبؾف كؿا رأيتؿ كؾف مبـل

وهذه الثالثة كؿا طرفـا يف إحؽام اإلطرابقة، ٓ يدخؾفا شلٌء مـ إحؽام 

اإلطرابقة، ٓ رفع وٓ كصب وٓ جر وٓ جزم، ويؼال يف حؽؿفا اإلطرابل: ٓ محؾ 

 لف مـ اإلطراب.

ؾك صريؼة إطراب ما قبؾ وتؽؾؿـا يف الدرس الؿاضل طؾك صريؼة إطراهبا، ط

 خط اإلطراب، يعـل: طؾك الحروف والؿاضل وإمر.

 قؾـا لفا ع عة أركاٍن: 

، وإن كاكت "حرف كذا": أن كذكر كقطفا، إن كاكت حرًفا كؼقل: الركـ إون

 ."فعؾ أمرٍ "، وإن كاكت أمًرا، "فعؾ ماضٍ "ماضًقا 

 ودرسـاها بالتػصقؾ. : ثؿ كذكر حركة البـاء التل فصؾـاها قبؾ قؾقؾٍ الثاين

: ثؿ كؼقل يف بقان حؽؿفا اإلطرابل: ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، َوَمثَّؾـَا الثال 

 طؾك ذلؽ وأطربـا وٓ حاجة إلطادة الؽالم طؾك ما قبؾ خط اإلطراب.

 ماذا بؼل بعد خط اإلطراب؟ بؼل الؿضارع وآسؿ.

 ات.الؿضارع وآسؿ يحتاج أن كؿقز بقـ الؿعربات مـفؿا والؿبـق

 فـبدأ أن بالػعؾ الؿضار :

وقبؾ أن كبدأ ببقان الؿعربات والؿبـقات مـ الؿضارع وآسؿ أريد أن أقدم 

 معؾقمًة، هل أهؿ َمعؾقمٍة يف اإلطراب وإن كـُت سلفسر الؽالم طؾقفا فقؿا بعد.

الحروف والؿاضل وإمر اكتفقـا مـ إطراهبؿ، وطرفـا ماذا كؼقل يف إطراهبؿ، 

 طـ إطراب الؿضارع وآسؿ.أن كتؽؾؿ 

، وآسؿ كذلؽ َبعضف ُمعرٌب 
ٌّ

سـعرف أنَّ الؿضارع بعضف ُمعرٌب وبعضف َمبـل

، وسـػصؾ الؽالم يف ذلؽ بعد قؾقٍؾ إن شاء اهلل.
ٌّ

 وَبعضف َمبـل
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ـَ إسؿاِء والُؿَضارُع، 
ـِ بقـ الُؿعرِب مِ أهؿ فرق طـد الـَّحقيقـ والُؿْعِربِق

مرفقع، مـصقب، "الؿضارِع أكؽ مع الؿعرب تؼقل: والؿبـل مِـ إسؿاِء و

 ."مجرور، مجزوم

، يف محؾ "ومع الؿبـل تؼقل:  يف محؾ رفٍع، يف محؾ كصٍب، يف محؾ جرٍّ

 ، وسـعرف سبب ذلؽ."جزمٍ 

ُمقها مـ أن، كؾؿا كاكت الؽؾؿة ُمضارًطا ُمعرًبا أو اسًؿا  هذه الؿعؾقمة َقدِّ

 ـصقٌب، مجروٌر، مجزوٌم.ُمعرًبا، كؼقل يف إطرابف: مرفقٌع، م

وإذا كاكت الؽؾؿة ُمضارًطا َمبـًقا أو اسًؿا َمبـًقا، كؼقل يف إطرابف: يف محؾ رفٍع، 

، يف محؾ جزٍم.  يف محؾ كصٍب، يف محؾ جرٍّ

 .(وٓ كؼقل هذا يف ما قبؾ خط اإلطراب)

إمر طرفـا أهنا ٓ يدخؾفا حؽٌؿ  ،الؿاضل ،ٓ، ما قبؾ خط اإلطراب الحروف

 
ٌّ

، ٓ رفع، وٓ كصب، وٓ جزم، كقػ تؼقل مرفقٌع؟ مرفقٌع يعـل: حؽؿفا إطرابل

، تؼقل: ٓ 
ٌّ

الرفع، ما يدخؾفا الرفع، يف محؾ رفٍع،.. هذه ما يدخؾفا حؽٌؿ إطرابل

 محؾ لفا مـ اإلطراب.

؟   كعقد أن إلك الؿضار ، الؿضار  معرٌب أ  مبـلك

، إ
ٌّ

كثر يف الؿضارع أكف ُمعرٌب، وٓ قؾـا قبؾ قؾقٍؾ: بعضف معرٌب وبعضف مبـل

ُيبـك إٓ يف حالتقـ، فنذا قؾـا: إنَّ إكثر يف الؿضارع أكَّف ُمعرٌب، يعـل: أكف ُمتغقٌر أم 

 ثابٌت؟ 

، ويف الـَّصب: "محؿٌد يذهُب مبؽًرا"متغقٌر بتغقر اإلطراب، يف الرفع تؼقل: 

، يذهُب مضارٌع "ًرامحؿٌد لؿ يذهْب مبؽ"، ويف الجزم: "محؿٌد لؿ يذهَب مبؽًرا"

 مرفقٌع، لؿ يذهَب مضارٌع مـصقٌب، لؿ يذهْب مضارٌع مجزوٌم.

إصػال يذهبقن، وإصػال لـ يذهبقا، وإصػال لؿ يذهبقا، سـعرف 
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يف إبقاب الؼادمة، هذه مـ إفعال الخؿسة،  -إن شاء اهلل-طالمات اإلطراب

 ترفع بثبقت الـقن، وتـصب وتجزم بحذف الـقن.

بثبقت  "إصػال يذهبقنَ "فع طـدما لؿ يتؼدم كاصٌب وٓ جازٌم، يؼقل: يف الرَّ 

 الـقن، كؼقل: مضارٌع مرفقٌع، وطالمة رفعف ثبقت الـقن.

، هذا مـصقٌب: ٕكف مسبقٌق بـاصٍب، كؼقل: مـصقٌب "يذهبقا ـإصػال ل"

 وطالمة كصبف حذف الـقن.

، إذن مضارٌع مجزوٌم، يذهبقا، هذا مجزوٌم: ٕكف مسبقٌق بجازمٍ  ؿإصػال ل

 وطالمة جزمف حذف الـقن.

 يذهبقن، يذهبقا، يذهبقا، تغقر الػعؾ أ  لؿ يتغقر آخره؟ 

تغقر، مرًة ثبتت الـقن، ومرًة حذفت الـقن، متغقٌر أو ثابٌت؟ متغقٌر، معرٌب أو 

؟ 
ٌّ

 مبـل

بف  معرٌب، إكثر يف الؿضارع أكَّف ُمعرٌب، وٓ ُيبـك إٓ يف حالتقـ: إذا اتصؾت

 كقن الـسقة، فقبـك طؾك السؽقن، وإذا اتصؾت بف كقن التقكقد، فقبـك طؾك الػتح. 

إذا اتصؾت بف كقن الـسقة يبـك طؾك السؽقن، كقن الـسقة هل كقٌن مػتقحٌة، 

تعقد إلك جؿٍع ممكٍث، كؼقلؽ: الـسقة يذهْبـ، الطالبات يدرْسـ، القالدات 

 يرضْعـ، السقارات يـطؾْؼـ، وهؽذا. 

: الطالبات يدرْسـ، هذا فعٌؾ مضارٌع، وهق يدرس مختقٌم بالسقـ، فؼقلؽ

اتصؾت بف كقن الـسقة، كقن الـسقة مـ الضؿائر، وإطراهبا هـا فاطٌؾ، والؽالم هـا 

 أن طؾك إطراب الػعؾ الؿضارع، الطالبات يدرسـ.

أن، "بـاصٍب؟ وكقاصب الؿضارع كؿا ستليت:  "يدرس"هؾ ُسبَِؼ الؿضارع 

 ."وإذنولـ، وكل، 

لؿ، ولؿا، وٓم "بؼ الؿضارع بجازٍم؟ وجقازمف كؿا سقليت خؿسة: هؾ ُس 
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 ، ٓ."إمر، وٓ الـاهقة، وأدوات الشرط الجازمة

 إذن ما ُحؽؿف هـا، الرفع أ  الـَّصج أ  الجز ؟ 

 حؽؿف الرفع. 

 ما طالمة الرفع؟ 

 طالمة الرفع إصؾقة: الضؿة. 

 ة؟ هؾ الػعؾ هـا قبؾ ط مة الرفع الضؿ

. ـَ ؟ ُسؽِّ ـَ ، أم ُسؽِّ ـَ  ٓ، يدرس

، لـ كاصٌب، إذن فالؿضارع بعدها "لـ يدرسـ"كـتؼؾ إلك الـَّصب، الطالبات 

ُحْؽُؿف الـَّصب، وطالمة الـَّصب إصؾقة الػتحة، هؾ قبؾ الؿضارع هـا فتحٌة طالمة 

. ـَ  الـَّصب؟ ٓ، وإكؿا ُسؽِّ

بجازٍم، والػعؾ هـا أيًضا كليت إلك الجزم، الطالبات لؿ يدرسـ، هذا سبؼ 

ـٌ ٕكف مجزوٌم؟ أم كػس السؽقن الؿقجقد يف الرفع والـاصب؟  ، هؾ ساك ـٌ ساك

كػس السؽقن يف الرفع والـَّصب: ٕن الؿضارع إذا اتصؾت بف كقن الـسقة، فنكف 

 يبـك طؾك السؽقن، ما معـك يبـك؟ ثابٌت أو متغقٌر؟ ثابٌت.

غقٌر؟ ثابت، ثبت طؾك ماذا؟ طؾك السؽقن، الػعؾ هـا مع كقن الـسقة ثابٌت أم مت

فـؼقل: إن الؿضارع إذا اتصؾت بف كقن الـسقة فنكف ُيبـك طؾك السؽقن، يعـل يثبت 

 طؾك السؽقن، والسؽقن حقـئٍذ ٓ طالقة لفا باإلطراب، وإكؿا هل حركة بـاٍء. 

هؾ ": إذا اتصؾت هبا كقن التقكقد، كؼقلؽ: والحالة الثاكقة لبـا  الؿضار 

َـّ تذ َـّ "، "هب ."ٓ تذهب َـّ  ، هؾ تذهب

َـّ طبارٌة طـ الػعؾ تذهب الؿختقم بالباء، وكقن "حرف استػفامٍ "هؾ:  ، وتذهب

التقكقد، وهل كقٌن مشددٌة، أو كقٌن ساكـٌة، ُمشددٌة لؾتقكقد الؼقي، وساكـٌة لؾتقكقد 
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 الخػقػ. 

، ماذا وضعـا طؾك آخر الػعؾ وهق الباء يف ت َـّ ذهب؟ هؾ إذا قؾت: هؾ تذهَب

، وضعـا فتًحا، الػعؾ هـا هؾ ُسبؼ بـاصٍب  َـّ ولؿ يسبؼ  ؟ ٓ،"أن لـ كل إذن"تذهب

 استػفامقٌة لقست مـ الـقاصب وٓ مـ الجقازم.  "هؾ"بجازٍم، ٕن 

 إذن ما حؽؿ الؿضار  هـا؟ الرفع أ  الـَّصج أ  الجز ؟ 

يؼبؾ طالمة لؿ ُيسبؼ بـاصٍب وٓ بجازٍم، فحؽؿف حقـئٍذ الرفع، ومع ذلؽ لؿ 

 الرفع الضؿة، بؾ ُفتَِح.

ًـّ "كليت إلك الجزم،  كاهقٌة، وٓ الـاهقة مـ جقازم الؿضارع، إذن  "ٓ"، "ٓ تذهَب

 فالػعؾ تذهب ما حؽؿف هـا الرفع أو الـَّصب أو الجزم؟ 

الجزم، وطالمة الجزم إصؾقة السؽقن، ومع ذلؽ لؿ ُيسؽـ الػعؾ هـا، وإكؿا 

مػتقٌح، ويف الجزم مػتقٌح، فدل طؾك أنَّ الػتح حقـئٍذ فتحة  بؼل مػتقًحا، يف الرفع

 بـاٍء، وٓ طالقة لفا باإلطراب.

إذن الػعؾ الؿضارع إذا اتصؾت بف كقن الـسقة أو كقن التقكقد، فنكف حقـئٍذ ٓ 

يؼبؾ طالمات اإلطراب، بؾ يؾزم حالًة واحدًة، فقـتؼؾ حقـئٍذ مـ اإلطراب إلك 

 البـاء. 

، ٓ: كاهقٌة جازمٌة، و تؾعْب: فعٌؾ مضارٌع ُحْؽُؿف الجزم، "تؾعْب ٓ "لق قؾـا: 

 كؼقل: مضارٌع مجزوٌم، أم مضارٌع يف محؾ جزٍم؟ 

مجزوٌم، قؾـا قبؾ قؾقٍؾ: الؿعرب تؼقل: مجزوٌم، والؿبـل يف محؾ جزٍم، هـا 

؟ معرٌب، كؼقل: مضارٌع مجزوٌم، وطالمة جزمف السؽقن، لؽـ لق 
ٌّ

معرٌب أم مبـل

َـّ "قؾـا:  ،  "ٓ"، "ٓ تؾعَب
ٌّ

أيًضا جازمٌة، فالجزم وقع طؾك الػعؾ، إٓ أن الػعؾ مبـل

 يعـل: يؾزم حركتف، وٓ يؼبؾ طالمة 
ٌّ

يعـل: ٓ يؼبؾ طالمة الجزم، معـاه مبـل

 اإلطراب.
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 فالػعؾ حقـ ٍذ مجزوٌ  أو يف محؾ جزٍ ؟ 

قؾت  كؼقل: مضارٌع يف محؾ جزٍم، وٓ يصح أن كؼقل: مجزوٌم: ٕكؽ إذا

 ،
ٌّ

مجزوٌم، فؼد حؽؿت طؾقف بلكف معرٌب، قبؾ طالمة اإلطراب، والصحقح أكف مبـل

 ولقس معرًبا. 

 هذا ما يتعؾؼ بالػعؾ الؿضارع، كـتؼؾ أن إلك إسؿاء. 

 إسؿا  معربٌة أ  مبـقٌة؟ 

 .(مبـقٌة ومعربةٌ )

، وأكثر الـحق يدور طؾك إسؿاء
ٌّ

، إسؿاء بعضفا ُمعرٌب، وبعضفا مبـل

 فإصؾ وإكثر يف إسؿاء أهنا معربٌة.

 تؼقل: 

 متغقر.  "محؿٌد، محؿًدا، محؿدٍ " -

 متغقر.  "الباُب، الباَب، الباِب " -

 متغقر. "جالٌس، جالًسا، جالسٍ " -

 ، أسؿاء متغقرة. "الجؾقُس، الجؾقَس، الجؾقسِ " -

، أيًضا معرب متغقر، فإصؾ يف إسؿاء "إصػاُل، إصػاَل، إصػالِ " -

 ا معربة.أهن

 ؟"سافر محؿٌد "ماذا كؼقن يف: 

 محؿٌد فاطٌؾ، مرفقٌع أو يف محؾ رفٍع؟

 .(مرفقع)

 مرفقٌع ٕكف معرٌب، كؼقل: فاطٌؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة.
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 لق قؾت: سافر الؿفـدسقن.

الؿفـدسقـ، تغقر، متغقٌر معرٌب، لؽـ  -فاطٌؾ مرفقٌع، ٕكـا كؼقل: الؿفـدسقن 

قل: فاطؾ مرفقع، وطالمة رفعف القاو، كؿا سقليت ٕكف جؿع سافر الؿفـدسقن، كؼ

 مذكر سالؿ.

، محؿًدا الؿؽِرم أم الؿؽَرم؟ الؿؽَرم، "أكرمُت محؿًدا"ولق قؾت يف الـَّصب: 

الػاطؾ أو الؿػعقل بف؟ مػعقٌل بف، إذن مػعقٌل بف مـصقب أو يف محؾ كصٍب؟ 

 مػعقل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف الػتحة: ٕكف ُمعرٌب.

 أكرمت الؿفـدسقـ، مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف القاء.

؟  سؾؿُت طؾك محؿٍد، طؾك حرف جر، ومحؿٍد اسٌؿ مجروٌر أو يف محؾ جرٍّ

 مجروٌر وطالمة جره الؽسرة وهؽذا. 

والؿبـل يف إسؿاء فرٌع قؾقٌؾ، إسؿاء الؿبـقة قؾقؾٌة: ٕهنا خالف إصؾ، 

ؿاء الؿبـقة طشرة أسؿاء، ٓبد مـ حػظفا، أو إصؾ يف إسؿاء اإلطراب، فإس

طؾك إقؾ استظفارها، والؿراد بآستظفار، أهنا إذا وردت طؾقؽ تعرف أهنا مـ 

 إسؿاء الؿبـقة، لؽل تعامؾفا معامؾة الؿبـقات.

 كبدأ بإسؿا  الؿبـقة واحًدا واحًدا.

ؿائر، قد تؽقن آسؿ الؿبـل إول: الضؿائر كؾفا مبـقٌة، وشرحـا مـ قبؾ الض

واو "، وقد تؽقن متصؾًة، كـ "أكا، وكحـ، وأكت، وهق، وإياي، وإياك"ُمـػصؾًة، كـ 

يف: يذهبـ،  "كقن الـسقة"يف: ذهبُت، وكـ  "تاء الؿتؽؾؿ"يف: ذهبقا، و  "الجؿاطة

 وهؽذا. 
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والضؿائر كؾفا مبـقٌة، يعـل: أن حركاتفا ٓ ط قة لفا با طراب، وكؼقن يف 

 ـ ٍذ: مرفقٌ  أو يف محؾ رفٍع؟ إطرابفا حق

 .(يف محؾ رفعٍ )

 مـصقٌب أو يف محؾ كصٍب؟ 

 .(يف محؾ كصٍب )

؟  مجروٌر أو يف محؾ جرٍّ

 .(يف محؾ جرٍّ )

 كؼقل: يف محؾ. 

 محؿٌد، محؿٌد فاطٌؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة.  بمثاًل: ذه لق قؾَت 

 لق قؾ : ذهبُ ، مـ الذي فعؾ الذهاب؟ مـ الذاهج؟ 

 ؿ، أيـ الؿتؽؾؿ يف الجؿؾة؟ الؿتؽؾ

 ، تاء الؿتؽؾؿ، هذه تاؤه، والػاطؾ: كؾ اسٍؿ َدلَّ طؾك َمـ َفَعَؾ الِػعَؾ."التاء"

ما إطراب التاء؟ فاطؾ، كؼقل يف إطراهبا: فاطٌؾ، لؽـ فاطٌؾ مرفقٌع، أو فاطٌؾ يف 

 محؾ رفٍع؟

 .(فاطٌؾ يف محؾ رفعٍ )

 طؾك الضؿ.
ٌّ

 فاطٌؾ يف محؾ رفٍع، مبـل

 أطرب واو الجؿاطة.ذهبقا، 

 فاطؾ يف محؾ رفع مبـل طؾك السؽقن.

 ، محؿًدا: فاطٌؾ أو مػعقٌن؟ "أحج محؿًدا"لق قؾ  مثً : 

 .(مػعقل)
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مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف الػتحة، لؽـ: أحبؽ، كاف الؿخاصب، 

 أطرب كا  الؿخاصج يف أحبؽ؟ 

( 
ٌّ

 .(ضؿقٌر مبـل

 قٌل بف؟ ضؿقر كقطف، أريد اإلطراب، فاطٌؾ أو مػع

 طؾك الػتح. 
ٌّ

 مػعقل بف، لؽـ كؼقل: مػعقٌل بف يف محؾ كصٍب، مبـل

تؼقل: أحبِؽ، أطرب الؽاف، مػعقٌل بف يف محؾ  تخاصب أكثك، كـَت  ولق كـَت 

 كصٍب أو مـصقٌب؟ 

 طؾك الؽسر.
ٌّ

، مػعقٌل بف يف محؾ كصٍب مبـل
ٌّ

 يف محؾ كصٍب: ٕكف ضؿقر مبـل

 رت الحركة أو ما تغقرت؟ كسر، تغق "أحبِؽ "فتح،  "أحبَؽ "

 ضؿقٌر آخر.  "أحبِؽ "هذا ضؿقر،  "أحبَؽ "تغقرت، لؽـ الؽاف، 

 ُفتح: ٕكف لؿذكر، ٓ ٕكف مـصقٌب.  "أحبَؽ "

أحبِؽ لؿاذا ُجر؟ ٕكف مجروٌر؟ ٓ، ٕكف ممكٌث، يعـل الػتح والجر هـا ٓ طالقة 

 لفؿا باإلطراب، لؽـ لؾتذكقر والتلكقث شلٌن آخر. 

 ؾؼ بالضؿائر. هذا ما يتع

أسؿاء اإلشارة، سقى الؿثـك، سبؼ أن شرحـا أسؿاء  آسؿ الؿبـل الثاين:

، قؾـا: سقى "هذا، وهذه، وهذان، وهاتان، وهمٓء"وإخقاكف،  "هذا"اإلشارة، 

 الؿثـك، أخرجـا هذان وهاتان، ماذا بؼل مـ أسؿاء اإلشارة؟ هذا، وهذه، وهمٓء.

حركات أواخرها، ماذا تؼقل يف: جاء هذا؟ أسؿاء اإلشارة كؾفا َمبـقٌة طؾك 

 طؾك السؽقن.
ٌّ

 فاطٌؾ مرفقٌع أو يف محؾ رفٍع؟ يف محؾ رفٍع، مبـل

جاء همِٓء، الذي ما يػرق بقـ الؿعرب والؿبـل، يغره لػظ الؽؾؿة، وتغره 

الحركة، فقؼقل: همٓء اسؿ مجروٍر، لؿاذا مجروٌر؟ ٕن هذه الحركة حركة 
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،  إكف ٓ يػرق بقـ الؿعربات والؿبـقات، ٓ، هذإطراٍب، طالمة إطراٍب، 
ٌّ

مبـل

، جاء همِٓء، همٓء الذيـ ف، وإكؿا تـظر إلك جؿؾتفمـ لػظ فالؿبـل ٓ تلخذ إطراب

 
ٌّ

فعؾقا الؿجلء، إذن ما إطراهبؿ؟ فاطٌؾ، مرفقع أو يف محؾ رفٍع؟ يف محؾ رفٍع مبـل

 طؾك الؽسر.

 معرب أو مبـل؟  "وهاتان هذان"قال: سقى الؿثـك، يعـل أن الؿثـك 

 معرب، معرب يعـل متغقر أم ثابت؟ 

طؾك  ُت سؾؿ"، و "هذيـ ُت أكرم"، و "جاء هذان"متغقر، تؼقلقن يف الرفع: 

، متغقر، "طؾك هاتقـ ُت سؾؿ"، و "هاتقـ ُت أكرم"، و "جاءت هاتان"، و "هذيـ

 رفع ألػ وياء، صحقح معرب.

 كقػ كعرب: جا  هذان؟ 

 وطالمة رفعف إلػ كالؿثـك.  كؼقل: فاطٌؾ مرفقٌع،

 ، مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف القاء. "أكرمت هذيـ"

 ، اسٌؿ مجروٌر، وطالمة جره القاء. "طؾك هذيـ ُت سؾؿ"

: قال: إسؿاء الؿقصقلة، شرحـاها مـ قبٌؾ، الؿعرفة آسؿ الؿبـل الثال 

 والـؽرة.

ي، التل، والؾذان، الذ"ماذا كريد بإسؿاء الؿقصقلة؟ الذي وإخقاكف، 

 . "والؾتان، والذيـ، والاليت، والالئل

الذي، والتل، والذيـ، "، يبؼك: "الؾذان والؾتان"قال: سقى الؿثـك، أخرج 

، ما "جاء الذي أحبف"، هذه مبـقة طؾك حركات أواخرها، تؼقل: "والاليت، والالئل

 إطراب الذي؟ 

 طؾك السؽقن.
ٌّ

 فاطؾ يف محؾ رفٍع مبـل
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 طؾك الػتح."أحبفؿ جاء الذيـ"
ٌّ

 ، الذيـ: فاطٌؾ يف محؾ رفٍع مبـل

، طؾك حرف جٍر، والذيـ اسٌؿ مجروٌر أو يف محؾ "طؾك الذيـ أحبفؿ ُت سؾؿ"

؟   جرٍّ

 طؾك الػتح.
ٌّ

، مبـل  يف محؾ جرٍّ

؟  "الؾذان والؾتان"قان: سقى الؿثـك، إذن فو   معرٌب أو مبـلك

، ويف الـَّصب: "جاء الؾذان أحبفؿا"معرٌب: ٕهنؿا ُمتغقرتان، تؼقل يف الرفع: 

 ."ؾذيـ أحبفؿالطؾك ا ُت سؾؿ"، ويف الجر: "الؾذيـ أحبفؿا ُت أكرم"

 ، فاطٌؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف إلػ."جاء الؾذان"يعرب إطراب الؿثـك، 

، طؾك حرف جٍر، والؾذيـ اسٌؿ مجروٌر، وطالمة جره "طؾك الؾذيـ ُت سؾؿ"

 القاء.

 خؿسة.ذهبت العشرة وما جاءت ال

 آسؿ الؿبـل الرابع: أسؿاء آستػفام.

 مشفقٌر معروٌف، ولف أدواٌت كثقرٌة، مثؾ: 
ٌّ

هؾ، "آستػفام: أسؾقٌب طربل

والفؿزة، وَمـ، مـ أبقك؟ وَما  اسؿؽ؟ وَكؿ مالؽ؟ ومتك تسافر؟ وأيـ تسؽـ؟ 

 "إلك آخره... 

 أدوات آستػفام، كعقد لؾضرورة إولك، أسؿاء أم حروف؟ 

 حرفان.  "هؾ والفؿزة"، فـ "هؾ والفؿزة"أسؿاء إٓ كؾفا 

 كقػ كعرب هؾ والفؿزة؟ 

 إطراب ما قبؾ خط اإلطراب؟ أو ما بعد خط اإلطراب؟ 

 ما قبؾ خط اإلطراب، يعـل: إطراهبؿا ثابٌت ما يتغقر. 
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 طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. "هؾ"
ٌّ

 دائًؿا حرف استػفاٍم مبـل

 طؾك الػتح، ٓ محؾ لف مـ ، الفؿزة "أذهب محؿٌد؟"
ٌّ

حرف استػفاٍم، مبـل

اإلطراب، دائًؿا إطراهبا هؽذا، وبؼقة أدوات آستػفام أسؿاء. إذن تعرب إطراب 

 إسؿاء ما بعد خط اإلطراب. 

أيًضا تليت استػفاًما، فلكت  "أي"، "أٌي "يؼقل: كؾ أسؿاء آستػفام مبـقٌة إٓ 

ـْ "يف   ؽقن.مثاًل، تؼقل: َمـ أبقك؟ س "َم

 مـ طـد ؟ سؽقن. 

 بؿـ تؿر؟ سؽقن. بؿـ مسبققة بحرف جر.

خرب مؼدم، مـ تحب؟ َمـ مػعقٌل بف مؼدٌم،  "َمـ"مـ طـد؟ مبتدأ، مـ أبقك؟ 

 ومع ذلؽ لزمت السؽقن.

ماذا كؼقن يف إطراب: بؿـ تؿر؟ البا : حر  جر، ومـ: اسؿ استػفا ، يف محؾ 

 جرٍّ مبـلك طؾك السؽقن.

 طؾك َمـ طـدك؟ َمـ: مب
ٌّ

تدأ مرفقٌع أو يف محؾ رفٍع؟ يف محؾ رفٍع، مبـل

السؽقن، إٓ أي، تؼقل: أيُّ رجٍؾ طـدك؟ أيَّ رجٍؾ تحب؟ بليِّ رجٍؾ تؿر؟ 

 استػفام، لؽـفا تؼبؾ طالمات اإلطراب.

 يف الرفع: أيُّ رجٍؾ طـدك، مبتدأ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة.

، مؼدٌم مـصقٌب، وطالمة كصبف يف الـَّصب: أيَّ رجٍؾ تحب؟ أيَّ مػعقٌل بف

 الػتحة.

 بليِّ رجٍؾ تؿر، الباء حرف جر، وأي اسٌؿ مجروٌر، وطالمة جره الؽسرة. 

وإطراب أسؿاء آستػفام يحتاج إلك شلٍء مـ الرتكقز، وقد تؽؾؿت طؾك 

 إطراهبا يف شرحل لؾؿقصل، يف بقان صريؼة اإلطراب، وهق مقجقٌد يف اإلكرتكت.
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 س: أسؿاء الشرط.آسؿ الؿبـل الخام

الشرا أيًضا أسؾقٌب طربلك مشفقٌر، أك  ترتج شقً ا طؾك شلٍ ، إن حدث 

 إون حدث الثاين، وإٓ ف ، ولف أدواٌت كثقرٌة، مثؾ: 

 ، إن تجتفْد تـجْح. "إن" -

 َمـ يجتفْد يـجْح.  -

 مفؿا تجتفْد تـجْح.  -

 أي يجتفْد يـجْح.  -

 متك تسافْر تستػْد.  -

ـْ بجقا - ـْ أسؽ  رك. أيـ تسؽ

صبًعا فقف تشابٌف بقـ أدوات الشرط وآستػفام، والػاصؾ بقـفؿا الؿعـك، إن 

كان الؿعـك استػفاًما ففل استػفاٌم، َمـ أبقك؟ وإن كان الؿعـك شرًصا ففذا شرٌط، 

 َمـ يجتفْد يـجْح.

 ، حرفان."إن وإذ ما"أدوات الشرا أسؿاٌ  أ  حروٌ ؟ كؾفا أسؿا  إٓ 

 كقػ كعرب إن وإذ ما؟

 طراب الحروف، إن تجتفْد تـجْح، إذ ما تجتفْد تـجْح.إ

حرف شرط، مبـل طؾك السؽقن، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب،  "إن وإذ ما"تؼقل: 

ًٓ بف، أً طراب إسؿاء، مبتدإوبؼقة أدوات الشرط أسؿاء، تعرب  ، خربًا، مػعق

ًٓ مطؾًؼا، مسبقًقا بحرف جٍر، وهؽذا.  مػعق

 بتدأ، ومع ذلؽ ساكـ.تؼقل: مـ يجتفْد يـجْح، مـ م

 مـ تحب أحب، مـ مػعقل بف مؼدم.
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بؿـ تؿر أمر، مسبققٌة بحرف جر، ومع ذلؽ ساكـٌة، الرفع والـَّصب والجر، 

 طؾك السؽقن، يف محؾ رفٍع، يف محؾ كصٍب، يف محؾ 
ٌّ

تؼقل: مـ اسؿ شرٍط، مبـل

 جٍر.

دأ مرفقٌع، إٓ أي، ففل أيًضا تليت شرًصا، تؼقل: أيُّ صالٍب يجتفد يـجح، مبت

 وطالمة رفعف الضؿة.

 أيَّ رجٍؾ تحب أحب، أيَّ مػعقل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف الػتحة.

 بليِّ رجٍؾ تؿر أمر، الباء حرف جر، وأيِّ اسٌؿ مجروٌر، وطالمة جره الؽسرة.

-أن شرحـا مـ إسؿاء الؿبـقة، خؿسة أسؿاٍء، بؼقت خؿسة أسؿاء، سـبدأ 

بشرحفا، ثؿ كؽؿؾ صريؼة اإلطراب، وجزاكؿ اهلل خقًرا  الدرس الؼادم -إن شاء اهلل

سبحاكف -طؾك حسـ الحضقر، والؿشاهديـ طؾك حسـ اإلكصات، وأسلل اهلل

أن يجعؾ هذا الدرس كافًعا مبارًكا مػقًدا، والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل  -وتعالك

 وبركاتف.
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ُ
ادِض

َّ
 انع

ُ
زض

َّ
 اند

﷽ 

الة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد وطؾك آلف الحؿد هلل رب العالؿقـ، والص

 وأصحابف أجؿعقـ، أما بعد..

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وبقاكؿ يف هذه الؾقؾة الطقبة، 

لقؾة إربعاء، التاسع مـ شفر صػر، مـ سـة ثؿان وثالثقـ وأربعؿائٍة وألٍػ مـ 

 .♥هجرة الحبقب الؿصطػك 

المقة الؿػتقحة، وهذا الدرس كعؼده يف مديـة كحـ يف إكاديؿقة اإلس

اِدُس مِـ ُدروِس َشرِح -الرياض رُس السَّ  "ُمؾَحِة اإِلطَراِب "حػظفا اهلل، وهق الدَّ

 . طؾقف -لؾحريري البصري 

رس  سـتؽؾؿ طؾك بؼقة الؽالم طؾك التػرقة بقـ  -إن شاء اهلل تعالك-يف هذا الدَّ

طراب، فـحـ يف الدرس الؿاضل، كـا بدأكا الؿعربات والؿبـقات، وطؾك صريؼة اإل

بالؽالم طؾك أهؿقة التػريؼ والتؿققز بقـ الؿعربات والؿبـقات، ٕن هذا لف أثٌر كبقٌر 

 يف صريؼة اإلطراب. 

: إن التؿققز بقـ الؿعربات والؿبـقات، سقؼقم طؾك الضرورة قؾـا ما ُمؾخصف

 . "والػعؾ والحرف آسؿ"إولك، وهل: التؿققز بقـ أكقاع الؽؾؿة، أي: 

بدأكا الحروف، فعرفـا أنَّ جؿقع الحروف مبـقٌة طؾك حركات أواخرها، ثؿ 

 طؾك الػتح دائًؿا، إما الػتح 
ٌّ

اكتؼؾـا إلك إفعال، فعرفـا أن الػعؾ الؿاضل مبـل

 الظاهر، وإما الػتح الؿؼدر.
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 إما طؾك السؽقن،
ٌّ

 دائًؿا، مبـل
ٌّ

ا فعؾ إمر، ففق كذلؽ، مبـل وإما طؾك  وأمَّ

 حذف حرف العؾة، وإما طؾك حذف الـقن.

عؿ تؽؾؿـا بعد ذلؽ طؾك الػعؾ الؿضار ، وطرفـا أن فقف معرًبا ومبـًقا، فإكثر 

 فقف ا طراب، ولؽـف ُيبـك يف حالتقـ:

 : إذا اتصؾت بف كقن الـسقة، فُقبـك طؾك السؽقن.الحالة إولك

 فُقبـك طؾك الػتح، وشرحـا ذلؽ. إذا اتصؾت بف كقن التقكقد،الحالة الثاكقة: 

، فإصؾ  عؿ اكتؼؾـا بعد ذلؽ إلك آسؿ، وطرفـا أنَّ آسؿ مـف معرٌب ومبـلك

 وإكثر يف إسؿا  أكفا معربٌة، والؿبـل مـفا قؾقٌؾ، وهل طشرة أسؿاٍ : 

 : الضؿائر كؾفا، وشرحـاها. إون

 : أسؿاء اإلشارة سقى الؿثـك وشرحـاها. والثاين

 : إسؿاء الؿقصقلة سقى الؿثـك وشرحـاها. ال والث

 وشرحـاها.  "أي": أسؿاء اإلشارة سقى والرابع

 وشرحـاها.  "أي": أسؿاء آستػفام وأسؿاء الشرط سقى والخامس

 أن كبدأ بالؽ   طؾك آسؿ الؿبـلل السادس. 

 هل أسؿاء إفعال، أسؿاء إفعال هل أسؿاءٌ  آسُؿ الؿبـل  السادس:

سؿاطقٌة، ففل أسؿاٌء: ٕن العالمات التل تؿقز آسؿ طـ الػعؾ والحرف، يـطبؼ 

بعضفا طؾك أسؿاء إفعال، كالتـقيـ، فلسؿاء إفعال، كثقٌر مـفا يؼبؾ التـقيـ، إٓ 

هق اسٌؿ: ٕكف يؼبؾ التـقيـ، فتؼقل:  "َصف"أن معـاها معـك الػعؾ، فؿـ ذلؽ 

إسؿاء؟ أسؿاء أفعاٍل: ٕهنا بؿعـك الػعؾ  ، مـ أي أكقاع"صفٍ "وتؼقل:  "صفْ "

ـَ "بؿعـك اكؽػْػ، ومـ ذلؽ  "مفْ "اسؽْت، ومـ ذلؽ  بؿعـك استجْب، ومـ  "آمق

 بؿعـك َبُعَد. "هقفاَت "بؿعـك افرتْق، و "شتان"ذلؽ 
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 (ہ ہ ہ ھ)وأسؿاء إفعال كثقرٌة، مـفا مثاًل ما ورد يف ققلف تعالك: 

سؿ ٕكف يؼبؾ التـقيـ، واسؿ فعٍؾ ٕكف بؿعـك اسؿ فعٍؾ، ا "أف" [32]ا سرا : 

بؿعـك اترْك، وهذا ورد يف  "كخ"الػعؾ الؿضارع أتضجر، ومـ ذلؽ اسؿ الػعؾ 

وهق اسؿ فعٍؾ  "وْي "بؿعـك أتللؿ، ومـ ذلؽ  "آهٍ "الحديث الؿشفقر، ومـ ذلؽ 

 ورد يف الؼرآن الؽريؿ، بؿعـك أطجب أو أتعجب، وهؽذا.

طؾك حركات أواخرها، قد ُتبـك طؾك السؽقن، كـ:  أسؿاء إفعال كؾفا مبـقة

، وشتانَ "، قد ُتبـك طؾك الػتح، كـ: "صفٍ "قد ُتبـك طؾك الؽسر كـ:  "صفْ " ـَ  ."آمق

 فنن سللَ  بعد ذلؽ طـ إطرابفا، هل أسؿاٌ ، ٓبد لفا مـ إطراٍب، ما إطرابفا؟

إققال: : الـحقيقن اختؾػقا يف إطراهبا طؾك أققاٍل، لؽـ أوضح هذه الجقاب

كؼقلؽ: اسؽْت  "صفْ "أهنا مػاطقؾ مطؾؼٌة، تعرب طؾك أهنا مػعقٌل مطؾٌؼ، فـ

ًٓ مطؾًؼا، وطؾك ذلؽ إذا  "أف"سؽقًتا، و أتضجر تضجًرا، فؾفذا صارت مػعق

طرفـا يف  "أف" ،[32]ا سرا : (ہ ہ ہ ھ)أردكا أن كعرب ققلف تعالك: 

 طؾك الؽسر، البداية كقطف، أكف اسٌؿ، وأن طرفـا أكف مـ إ
ٌّ

سؿاء الؿبـقة، مبـل

 وطرفـا أكف يف اإلطراب مػعقٌل مطؾٌؼ، فـستطقع أن كعربف بسفقلٍة، فـؼقل: 

 طؾك الؽسر، يف محؾ كصٍب، قؾـا يف محؾ كصٍب: "أف"
ٌّ

: مػعقٌل ُمطؾٌؼ، مبـل

لؿا ذكركاه يف الدرس الؿاضل، أن الؿبـل مـ آسؿ والؿضارع كؼقل يف إطرابف: يف 

، يف محؾ جزٍم، وأما الؿعرب مـ آسؿ  محؾ رفٍع، يف محؾ كصٍب، يف محؾ جرٍّ

 والؿضارع، فـؼقل يف إطرابف: مرفقٌع، مـصقٌب، مجروٌر، مجزوٌم.

ـَ "ولق َوَصْؾـَا  "آمقـ"وإذا اكتفقـا مـ قراءة الػاتحة، فنكـا كؼقل يف الصالة:   "آمق

 طؾك الػتح، يف محؾ 
ٌّ

كصٍب، بؿعـك: استجب ما إطراب آمقـ؟ مػعقٌل مطؾٌؼ، مبـل

 استجابًة.

  "كخ"ولق أردت أن ُتعرب مثاًل: 
ٌّ

يف الحديث، لؼؾـا: إكف مػعقٌل مطؾٌؼ، مبـل

 طؾك السؽقن، يف محؾ كصٍب، بؿعـك: اترك ترًكا، وهؽذا.
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 ففذا هق آسؿ الؿبـل السادس، أسؿاء إفعال كؾفا.

 فر مثاٍن فقف هق: ، وأش"ويف"آسؿ الؿبـل السابع: هق الَعَؾُؿ الؿختق  بو 

ومـ أسؿاء ، "راهقيف"و "كػطقيف"و "خالقيف"إمام أهؾ العربقة، و "سقبقيف"

ُتبـك طؾك الؽسر دائًؿا،  "ويف"ففذه إسؿاء الؿختقمة بـ "خؿارويف": الـساء

، فـ اقال سقبقيف كذا وكذ"وُتعرب بحسب مقضعفا مـ الجؿؾة، فنذا قؾت مثاًل: 

، : فعؾ ماٍض، وسقبقيف فا"قال"
ٌّ

طٌؾ، مرفقٌع أم يف محؾ رفٍع؟ يف محؾ: ٕكف مبـل

 طؾك الؽسر. 
ٌّ

 مبـل

، فـ أحب: فعٌؾ مضارٌع، والػاطؾ مسترٌت تؼديره أكا، "أحبُّ سقبقيف": لق قؾت لف

 طؾك الؽسر. 
ٌّ

 وسقبقيف الؿحبقب ما إطرابف؟ مػعقٌل بف، يف محؾ كصٍب، مبـل

، و "رضل اهلل طـ سقبقيف"وكذلؽ  اسٌؿ يف محؾ  "سقبقيف"، طـ حرف جرٍّ

 طؾك الؽسر. 
ٌّ

، مبـل  جرٍّ

هذه ٓصؼٌة فارسقٌة، دخؾت مـ الؾغة الػارسقة إلك الؾغة العربقة،  "ويف"وكؾؿة 

يعـل مؿا استػادتف الؾغة العربقة مـ الؾغة الػارسقة، فتستطقع أن تؾصؼ هذه 

 "زيدويف"بلي اسٍؿ ُمذكٍر أو ُممكٍث، فتستطقع أن تؼقل يف زيد:  "ويف"الالصؼة 

 َفُقْبـََقاِن حقـئٍذ طؾك الؽسر. "هـدويف"وتؼقل يف هـد: 

: أن الؾغة العربقة لفا خصائص ومقزاٌت كثقرٌة، مـ ومؿا يحسـ أن كذكره هـا

أهؿ خصائصفا: أهنا لغة اشتؼاٍق، يعـل أكؽ تتصرف فقفا بطريؼ آشتؼاق، يعـل: 

، جذٌر واحٌد، وهق مثاًل: تـتؼؾ مـ معـك إلك معـك بآشتؼاق، فعـدك أصٌؾ واحدٌ 

، تستطقع أن تشتؼ، أو تلخذ، أو تتصرف، تستطقع أن تشؼ "الؽاف والتاء والباء"

 وتلخذ مـ هذا إصؾ كؾؿاٍت كثقرٍة، كؾ كؾؿٍة تدل طؾك معـك مضطرٍد. 

، فتؼقل: "فعَؾ "، فتلخذه طؾك فعاًل ماضًقا فنذا أردت أن تلخذ مـ هذا إصؾ

 ."كتَب "
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 . "يؽتُب "أي:  "يػعُؾ "والؿضارع طؾك: 

 . "اكُتْب "أي:  "افعْؾ "وإمر طؾك: 

 . "كاتب"أي:  "فاطؾٍ "والػاطؾ طؾك: 

 ."مؽتقب"ٍ أي: "مػعقل"والؿػعقل طؾك: 

 . "َمؽتبةٌ "وتمكث فتؼقل:  "َمؽتب"أي:  "َمػعؾ"واسؿ الؿؽان والزمان طؾك: 

 ."ُكُتب"، وتجؿعف طؾك: "كِتاٌب "وتستطقع أن تلخذ 

 . "َكتائب"، وتجؿعفا طؾك: "َكتقبةٌ "وتلخذ 

 ، وهؽذا. "كتاتقب"، تجؿعفا طؾك: "ُكتَّاب"وتلخذ 

هذا يسؿك اشتؼاقات وتصرفات الؽؾؿة، هق أصٌؾ واحٌد، وتلخذ مـف صرًقا 

 ققاسقًة، كؾؿاٍت كؾ كؾؿٍة تدل طؾك معـاها.

ففذه الؽؾؿات الؽثقرة التل ُأخذت مـ أصٍؾ واحٍد، يبؼك فقفا الؿعـك 

، اإلجؿالل لف ذا إصؾ، ويـضاف مع هذا الؿعـك اإلجؿالل معـًك جديٌد خاصٌّ

هبذا آشتؼاق وهذا التصرف، فؾفذا مفؿا أخذت مـ إصؾ كؾؿًة جديدًة، فنهنا ٓ 

تؽقن غريبًة طـ الؾغة، فقفا الؿعـك اإلجؿالل السابؼ، لؽـ يـضاف إلقفا معـًك 

 جديٌد.

ي مـ كػسفا، مفؿا زادت، ولفذا الؾغة هل تجدد كػسفا، وهل تزداد وتثر 

ومفؿا تضخؿت، وفاًء باحتقاجات الؿتؽؾؿقـ، واحتقاج العصر، فنهنا ٓ تتغقر، 

بخالف كثقٍر مـ الؾغات إخرى، التل ٓ تؼقم طؾك آشتؼاق، فبعض الؾغات 

يؼقم طؾك آرتجال، يعـل: أن تليت بؽؾؿٍة جديدٍة، ٓ طالقة لفا بؽؾؿٍة سابؼٍة، تليت 

ثؿ تليت بؽؾؿٍة جديدٍة، لتدل هبا طؾك هذا الشلء الجديد، اكتشاٌف أو  تجؿع حروًفا،

اخرتاٌع أو أي أمٍر جديٍد، وتضع لف أكت كؾؿًة جديدًة مـ طـد كػسؽ، ٓ يعرف 

َمعـك هذه الؽؾؿة إٓ مـ وضعفا، وتسؿك أن يف العصر الحديث يف الؾغات 
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 إخرى بالؿصطؾحات، وهذا كثقٌر يف الؾغات إطجؿقة.

 فؾفذا طؾؿا  الؾغة الؿؼارن، يؼسؿقن الؾغات ع عة أقسا : 

 : الؾغات آشتؼاققة.الؼسؿ إون

 : الؾغات اإللصاققة.والؼسؿ الثاين

 : الؾغات التل لقست اشتؼاققًة وٓ إلصاققًة.الؼسؿ الثال 

فلطؾك الؾغات هل الؾغات آشتؼاققة، يعـل: الذي يمخذ بعضفا مـ بعٍض طـ 

، وطؾك رأسفا الؾغة العربقة، آشتؼاق كؿا رأيتؿ يحتاج إلك صريؼ آشتؼاق

، لف طالقٌة بالعؼؾ، وأما الؾغة اإللصاققة، ففل التل تؼقم طؾك أن 
ٍّ

مجفقٍد ذهـل

الؽؾؿة ثابتٌة، فنذا أردت كؾؿًة أخرى مـفا، فنكؽ تؾصؼ هبا ٓصؼًة، إما قبؾفا أو 

إوروبقة والفـدية، كالؾغة  بعدها، يف أولفا أو يف آخرها، وهؽذا أغؾب الؾغات

اإلكجؾقزية الؿعروفة أن، ففل يف إصؾ لغٌة إلصاققٌة، فلكت طـدك الػعؾ 

وإذا أردت الؿصدر  "ed"الؿضارع، فنذا أردت مـف الؿاضل، فنكؽ تؾصؼ بآخره 

، وإذا أردت اسؿ الػاطؾ "s"وإذا أردت الجؿع تؾصؼ بآخره  "ing"تؾصؼ بف 

اكتفقـا، ما  "s"فؾفذا التصرفات طـدهؿ قؾقؾٌة، الجؿع وهؽذا،  "r"تؾصؼ بآخره 

، لؽـ يف الؾغة "er"وطـدهؿ أيًضا إضافة الـ "r"فقف جؿقٌع كثقرٌة، اسؿ الػاطؾ 

العربقة اسؿ الػاطؾ، فقف اسؿ الػاطؾ، وفقف إذا كان يػعؾ بؽثرٍة، صقغ الؿبالغة، 

 وهؽذا. 

تؼقم طؾك اإللصاق، ومـ  والػارسقة، هل داخؾٌة يف الؾغات الفـدية، ففل لغةٌ 

التل دخؾت مـ الػارسقة إلك العربقة، والؼسؿ الثالث مـ الؾغات:  "ويف"الؾقاصؼ 

التل لقست إلصاققًة، وٓ اشتؼاققًة، وإكؿا كؾ كؾؿٍة وحدها، ٓ طالقة لفا بالؽؾؿات 

إخرى، كالؾغة الصقـقة مثاًل، فؽؾؿة ذهب ٓ طالقة لفا بؽؾؿة يذهب، هذه لفا 

وكطٌؼ، وهذه لفا حروٌف وكطٌؼ آخر، وهؽذا كؾ كؾؿٍة لفا حروٌف وكطٌؼ حروٌف 

 مستؼٌؾ.
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: هق العؾؿ الؿختقم فآسؿ الؿبـل السابعالؿفؿ، كعقد إلك مقضقطـا، 

 ."ويف"بـ

 .(لغاٍت، ذكرتؿ اثـقـ فؼط، لغات آشتؼاق، ولغات اإللصاق َث ذكرتؿ ثال)

 كالصقـقة، هذا الـقع الثالث.والؾغات التل لقست إلصاققًة، وٓ اشتؼاققًة، 

 .(وأيًضا ذكرتؿ أن سقبقيف، يف ققلـا: رضل اهلل طـ سقبقيف)

 طؾك الؽسرة."طـ"
ٌّ

، مبـل ، وسقبقيف اسٌؿ يف محؾ جرٍّ  : حرف جرٍّ

 .(هذا لف مؼصقٌد أم لقس لف مؼصقٌد؟ "ويف"سقبقيف )

 هذا يف لغتفؿ، اختؾػقا يف معـاه، لؽـف هق صقٌت يؾصؼ بالؽؾؿات.

 .(س لف مؼصقدٌ لق)

قالقا يف معـاه طدة أققاٍل، لؽـفا كؾفا أققاٌل تحتاج إلك تثبٍت، لؽـ طـدما دخؾ 

الصقت هذه لؾغة العربقة، فنن لقس لف معـك ثابٌت، وإكؿا معـاه فؼط مجرد صقٍت 

 دخؾ إلك الؾغة العربقة.

ل: : إطداد الؿركبة، ما الؿؼصقد بإطداد الؿركبة؟ يعـآسؿ الؿبـل الثامـ

استثـاه: ٕكف  "اثـا طشر"، العدد "اثـل طشر"مـ أحد طشر إلك تسعة طشر، سقى 

 يبؼك طؾك إطرابف.

 كؾ لغٍة فقفا أطداٌد، ومـ ذلؽ الؾغة العربقة، ما إطداد يف الؾغة العربقة؟ 

 إطداد يف الؾغة العربقة أكقاٌ :

قؾ: مـ صػر إلك : إطداد الؿػردة، وذلؽ مـ واحٍد إلك طشرٍة، وقالـق  إون

طشرٍة، لؽـ الؿشفقر أهنا مـ واحٍد إلك طشرٍة: ٕن الصػر لقس طدًدا، هق خؾق مـ 

 العدد.

 : إطداد الؿركبة مـ أحد طشر إلك تسعة طشر.الـق  الثاين
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: ألػاظ العؼقد، الؾػظ الذي يف هناية العؼد، يعـل: طشرون، الـق  الثال 

ثؿاكقن، تسعقن، بعد ذلؽ إطداد ثالثقن، أربعقن، خؿسقن، ستقن، سبعقن، 

الؿتعاصػة، مـ واحد وطشريـ، إلك تسعة وتسعقـ، ثؿ بعد ذلؽ الؿائة وإلػ. 

 هذه هل إطداد يف الؾغة العربقة. 

ما فقق إلػ مـ إرقام وإطداد الؿستعؿؾة أن كالؿؾققن، والؿؾقار، هل 

بت، وأدخؾْت إلك الؾغة العربقة ، أما أكرب طدٍد مػرٍد تعرفف أسؿاٌء أطجؿقٌة، ُطرِّ

 العرب، ففق إلػ ومضاطػاتف، ألٌػ، ألػان، مائة ألٍػ، وهؽذا.

 كؾ إطداد طؾك أصؾ إسؿا ، يعـل: ُمعربٌة، تؼقن: 

 جاء خؿسُة رجاٍل، بالرفع، وطالمة الرفع الضؿة.  -

 أكرمُت خؿسَة رجاٍل، مػعقٌل بف مـصقٌب. -

 ة جره الؽسرة. سؾؿُت طؾك خؿسِة رجاٍل، مجروٌر وطالم -

جاء طشروَن رجاًل، ُيعرب إطراب جؿع الؿذكر السالؿ، مرفقٌع، وطالمة  -

 رفعف القاو. 

، مـصقٌب، وطالمة كصبف القاء.  - ـَ  أكرمُت طشري

، مجروٌر وطالمة جره القاء.  - ـَ  سؾؿُت طؾك طشري

جاَء خؿسٌة وطشرون، مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة، والقاو طاصػة،  -

 مرفقٍع، وطالمة رفعف القاو. وطشرون معطقٌف طؾك

أكرمُت خؿسًة وطشريـ، وسؾؿُت طؾك خؿسٍة وطشريـ، وجاء مائُة رجٍؾ،  -

 مرفقٌع. 

 وأكرمُت مائَة رجٍؾ، مـصقٌب.  -

وسؾؿُت طؾك مائِة رجٍؾ، مجروٌر، كؾفا طؾك أصؾ إسؿاء معربٌة، إٓ  -



 e 

g h 
f  046 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

 إطداد الؿركبة، مـ أحد طشر، إلك تسعة طشر.

؟ فقف مركبٌة، وفقف متعاصػٌة، ك هؿا يتؽقن مـ طدديـ، ما معـك أطداٌد مركبةٌ 

 خؿسة طشر، خؿسٌة وطشرون، ما الػر  بقـ خؿسة طشر، وخؿسة وطشرون؟

َح معفا بحرف العطػ، خؿسٌة وطشرون، وإطداد  إطداد الؿتعاصػة ُصرِّ

 الؿركبة ُحِذَف مـفا حرف العطػ حذًفا مضطرًدا.

شَر رجاًل، كؿ رجٍؾ جاءك؟ خؿسٌة ؟ جاءين خؿسَة طما معـك خؿسة طشر

وطشرٌة، جاءين خؿسٌة وطشرٌة، كؿا تؼقل: جاءين خؿسٌة وطشرون، خؿسٌة 

ح بحرف  وطشرون، بؼل الؽالم طؾك أصؾف، معطقف ومعطقف طؾقف، وُصرِّ

 العطػ. 

جاءين خؿسة وطشرة، التزمت العرب يف إطداد الؿركبة مـ أحد طشر إلك 

لعطػ، حذًفا مضطرًدا، وحذف حرف العطػ تسعة طشر، التزمقا حذف حرف ا

حذًفا مضطرًدا يسؿك تركقب، وهق مـ أسباب البـاء، يبـل ما قبؾف وما بعده، 

 الؿعطقف والؿعطقف طؾقف طؾك الػتح، جاءين خؿسَة طشَر رجاًل.

فنذا قؾ : جاَ  خؿسَة طشَر، جا  فعٌؾ ماٍف، مـ الذي جا ؟ الذي جا  خؿسَة 

 طٌؾ، لؽـ فاطؾ يف محؾ رفٍع مبـلك طؾك فتح الجزأيـ.طشَر، إذن خؿسَة طشَر فا

وسؾؿُت طؾك خؿسَة طشَر رجاًل، طؾك حرف جر، وخؿسَة طشَر اسؿ يف محؾ 

جر، مبـل طؾك فتح الجزأيـ، وكذلؽ أكرمُت خؿسَة طشَر رجاًل، خؿسَة طشَر 

 طؾك فتح الجزأيـ.
ٌّ

 مػعقٌل بف يف محؾ كصٍب، مبـل

مـ طدديـ، اثـا هذا ُيعرب إطراب الؿثـك،  سقى اثـل طشر، اثـا طشر مركٌب 

ُيرفع بإلػ، ويـصب ويجر بالقاء، وأما طشر فتبؼك طؾك بـائفا طؾك الػتح، تؼقل: 

جاَء اثـا طشَر رجاًل، جاء فعٌؾ، واثـا فاطٌؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف إلػ، وسؾؿُت 

، واثـل اسٌؿ مجروٌر بعؾك وطالمة جر ه القاء، وطشر طؾك اثـل طشَر، طؾك حرف جرٍّ
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 طؾك الػتح، وأكرمت اثـل طشَر رجاًل، اثـل مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة 
ٌّ

اسٌؿ مبـل

 طؾك الػتح.
ٌّ

 كصبف القاء، وطشَر اسٌؿ مبـل

: ففل الظروف الؿركبة، الظروف جؿٌع مػرده ضرف، التاسع أما آسؿ الؿبـل

زمان : كؾ ما يحتقي طؾك غقره ففق ضرٌف لف، ومـ ذلؽ ضروف الالظرف

والؿؽان، فالظروف قد تؽقن مػردًة، كؾؿٌة واحدٌة، جئت صباًحا، زرتف مساًء، 

سافرت لقاًل، وقد تؽقن متعاصػًة، اكتظرتف لقاًل وهناًرا، دطقتف لقاًل وهناًرا، زرتف 

صباًحا ومساًء، وقد تؽقن مركبًة، ما معـك مركبٌة هـا؟ كالؿركبة يف إطداد، يعـل 

 محذوٌف حذًفا مضطرًدا، تؼقل:  ضرفان بقـفؿا حرف ططٍػ 

اكتظرتف لقؾ هنار، ودطقتف صباح مساء، اكتظرتف صباح مساء يا محؿد، دطقتف 

لقؾ هنار يا محؿد، فحذفت حرف العطػ، وبـقت الؿعطقف والؿعطقف طؾقف 

طؾك الػتح، فـؼقل يف اإلطراب: زرتف صباًحا، صباًحا ضرف زماٍن مـصقٌب، 

اًحا ومساًء، صباًحا ضرف زماٍن مـصقٌب، والقاو وطالمة كصبف الػتحة، زرتف صب

حرف ططػ، ومساًء معطقف طؾك صباًحا مـصقب، وطالمة كصبف الػتحة، هذا يف 

العطػ، صقب زرتف صباَح مساَء، ستؼقل: صباَح مساَء ضرف زماٍن يف محؾ كصٍب، 

 طؾك فتح الجزأيـ.
ٌّ

 مبـل

 :قال أحؿد شققل يف رثاء طؿر الؿختار 

 يف الرمووووان لووووقا ً ركووووزوا رفاتووووؽ 

 

 

 

 

 

 يسوووووتـفض الوووووقادي صوووووباَح مسوووووا َ 

 

 
 طؾك فتح الجزأيـ، يف محؾ كصٍب.

ٌّ
 صباَح مساَء، ضرف زماٍن مبـل

 ، وهق إخقر كؿا ترون، بعض الظروف الؿػردة.آسؿ الؿبـل العاشر

بعض الظروف الؿػردة، الظروف جؿع ضرٍف، الؿػردة يعـل: أهنا واحدٌة، 

اصػًة، كؼقل: بعض: ٕن إصؾ يف الظروف الؿػردة أن تؽقن لقست ُمركبًة وٓ متع

، وهؽذا، "سافرت مساءً "، "زرتف صباًحا"طؾك أصؾ إسؿاء يف اإلطراب، تؼقل: 

إٓ أنَّ بعض العرب، وهؿ أهؾ الؾغة بـقا بعض الظروف الؿػردة، طؾك حركٍة أو 
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 وأن، وحقث.سؽقٍن، ٓ يتلثر باإلطراب، مـ هذه الظروف الؿػردة: إذا، وإذ، 

، ضروف زماٍن، إذا ضرف زماٍن كعؿ، تؼقل: سآتقؽ، متك؟ "إذا، وإذ، وأن"

سآتقؽ مساًء، ضرف، سآتقؽ، متك؟ إذا صؾعت الشؿس، يعـل: آتقؽ وقت صؾقع 

الشؿس، ففل ضرٌف، إذن كعرهبا إطراب ضرف الزمان، ضرف الزمان معروٌف أن 

 
ٌّ

 طؾك السؽقن. حؽؿف الـصب، وطرفـا أن أن إذا اسٌؿ مبـل

 : ضرف زماٍن، مـصقٌب، أو يف محؾ كصٍب؟ فـعرب فـؼقل يف إطراب إذا

طرفـا أكف ضر  زماٍن، وضر  الزمان ُحؽؿف الـَّصج، صقج هؾ هق  "إذا"

؟   معرٌب مـصقٌب، أ  مبـلك يف محؾ كصٍج؟ يعـل: إذا معرٌب أو مبـلك

، إذن كؼقل: ضرف زماٍن، مـصقٌب أو يف محؾ كصٍب؟ 
ٌّ

 مبـل

 طؾك السؽقن، هذا إطراب 
ٌّ

يف كؾ الؾغة  "إذا"كؼقل: يف محؾ كصٍب، مبـل

العربقة، يف الؼرآن، يف السـة، يف الشعر، يف الؼديؿ، يف الحديث، إذا جاءتؽ إذا، هذا 

إطراهبا، هذا مـ اإلطراب الؿـضبط، احرص طؾك ضقابط اإلطراب، فنهنا تضبط 

جعف حتك تػفؿف وتتؼـف، ثؿ تتػرغ أكثر اإلطراب، كؾؿا جاءك ضابٌط اكتبف، ورا

 لغقره. 

 (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)مـ ضقابط اإلطراب، هذا إطراب إذا 

 . "إذا"، هذا إطراب [7]الشرح:  (ۅ ۉ ۉ)، [1]الـصر: 

 ؟ "إذا"ما إطراب 

 إذا ضرف زماٍن، مـصقٌب أم يف محؾ كصٍب؟ 

 طؾك السؽقن. 
ٌّ

 يف محؾ كصب، مبـل

 كذلؽ ضرف زماٍن.  "إذ"و 

 ؟ "إذا"و  "إذ"ـ ما الػرق بق
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 ضرف زمان لؾؿاضل، تؼقل:  "إذ"ضرف زماٍن لؾؿستؼبؾ، و  "إذا"

، هذا يف الؿستؼبؾ، أما يف الؿاضل، تؼقل: "سآتقؽ إذا صؾعت الشؿس"

، يعـل: جئتؽ وقت كـَت مريًضا، هذا يف الؿاضل، جئتؽ "جئتؽ إذ كـَت مريًضا"

 إذ كـت مريًضا.

 ما إطراب إذ؟ 

 طؾك السؽقن.ضرف زماٍن، يف محؾ كص
ٌّ

 ٍب، مبـل

 طؾك السؽقن، وإن أردت  "إذ"
ٌّ

هذا إطراهبا، ضرف زماٍن، يف محؾ كصٍب، مبـل

 ضرف زماٍن لؾؿستؼبؾ. "إذا"ضرف زماٍن لؾؿاضل، و  "إذ"الدقة، تؼقل: 

: أن، ضرف زمان، َبـَتَفا العرُب َطَؾك ومـ الظروف الؿػردة الؿبـقة، قؾـا

 أم الَػتِح، تؼقل: سلجؾس أن، 
ٌّ

ضرف زماٍن، مـصقٌب أم يف محؾ كصٍب؟ مبـل

 معرٌب؟ 

؟  ، ماذا تؼقن إذا دخؾف حر  جرٍّ  كؼقن: مبـلك

أي: بالػتح،  "سلكتظرك مـ أنَ ": اكتبف، "سلكتظرك مـ أَن إلك الغد"تؼقل: 

 أي: بالؽسر.  "مـ أنِ "ما تؼقل: 

 طؾك الػتح، 
ٌّ

، وأن ُيعرب ، مـ حرف "سلكتظرك مـ أنَ "هذا اسٌؿ مبـل جرٍّ

، كؼقل: اسٌؿ مجروٌر أو يف محؾ  كغقره مـ إسؿاء الؿبـقة، التل ُسبؼت بحرف جرٍّ

 طؾك الػتح. 
ٌّ

، مبـل ؟ يف محؾ جرٍّ  جرٍّ

فنذا صار ضر  زماٍن، سلجؾس أن، سلسافر أن، كؼقن: ضر  زماٍن يف محؾ 

 كصٍج مبـلك طؾك الػتح. 

، وهق ضرف مؽاٍن، السقابؼ ضرف "حقُث ": ومـ الظروف الؿػردة الؿبـقة

فظرف مؽاٍن، ضرف مؽان يعـل: ُيبقـ مؽان الػعؾ، تؼقل:  "حقُث "زماٍن، وأما 

اجؾس، بقِّـ لل مؽان الجؾقس، اجؾس أمام زيد، اجؾس خؾػ طؿرو، اجؾس 
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حقُث شئَت، بقِّـ الؿؽان الذي تجؾس فقف، اجؾس يف الؿؽان الذي تريد، اجؾس 

 حقُث شئَت. 

، طرفـا أهنا ضرف مؽاٍن،  هذا "حقُث " ؿِّ ضرف مؽاٍن بـتف العرب طؾك الضَّ

، ماذا كؼقل يف إطراب  ؿِّ  طؾك الضَّ
ٌّ

وضرف الؿؽان ُحؽؿف الـَّصب، وطرفـا أكف مبـل

 حقُث؟ 

 طؾك الضؿ. 
ٌّ

 حقُث: ضرف مؽاٍن، يف محؾ كصٍب، مبـل

، كؼقلف تعالك ی ی جئ ): هذا إطرابف يف الؾغة العربقة، إٓ إن ُسبَِؼ بحرف جرٍّ

، مـ حقُث كعرهبا كإسؿاء "ُطد مـ حقُث جئَت "، تؼقل: [36]الـحؾ:  (حئ

 طؾك 
ٌّ

، مبـل ، وحقث اسٌؿ يف محؾ جرٍّ ، مـ حرف جرٍّ الؿبـقة التل ُسبؼت بحرف جرٍّ

 الضؿ.

 هذه إسؿاء الؿبـقة العشرة، ما سقاها مـ إسؿاء، فنهنا أسؿاٌء معربٌة.

اإلطراب، كحـ استطردكا كؾ هذا الؽالم طـدما  كعقد إلك ما كـا ذكركاه مـ خط

تؽؾؿـا طؾك خط اإلطراب، تذكرون؟ خط اإلطراب يؼسؿ الؽؾؿات قسؿقـ، قبؾف 

الحروف والؿاضل، وإمر، هذه الثالثة تؽؾؿـا طؾك إطراهبا، وطؾك أركان إطراهبا، 

ع الػعؾ واكتفقـا مـفا تؿاًما، ٕهنا ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب، وبعد خط اإلطراب، يؼ

الؿضارع، وإسؿاء، فعرفـا أن الػعؾ الؿضارع يليت معرًبا ومبـًقا، وإسؿاء تليت 

 معربًة ومبـقًة، وفصؾـا الؽالم يف ذلؽ. 

أن كريد أن كتؽؾؿ طؾك أركان إطرابفا، كقػ كعرب آسؿ، وكقػ كعرب 

 الػعؾ الؿضار .

 كذلؽ الؿضار  وآسؿ  طرابفؿا ع عة أركاٍن:

أن تبدأ إطراب الؿضارع ببقان كقطف، وتبدأ إطراب آسؿ ببقان  :ونالركـ إ

 مققعف يف الجؿؾة.
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 كقػ كبدأ إطراب الؿضار  وآسؿ؟

الؿضارع كبدأ إطرابف ببقان كقطف، وأما آسؿ فنذا أردت أن تعربف، ٓ تبقـ 

كقطف، وإكؿا تبقـ مققعف يف الجؿؾة، فالػعؾ الؿضارع إذا أردت أن تعربف، تبدأ 

طرابف فتؼقل: فعٌؾ مضارٌع: ٕكؽ تبدأ إطرابف ببقان كقطف، تبدأ إطراب الػعؾ إ

الؿضارع ببقان كقطف، ففق يف ذلؽ مثؾ الحروف والؿاضل وإمر، تذكرون أركان 

ـٍ أن تبقـ الـقع، كذلؽ الؿضارع، تبدأ  إطراب ما قبؾ خط اإلطراب؟ أول رك

 إطرابف ببقان كقطف.

 مـ ققلؽ: يذهج زيد؟ ماذا تؼقن يف إطراب: يذهج، 

 تبدأ إطرابف فتؼقل: فعٌؾ مضارٌع.

: محؿٌد يذهُب، محؿٌد مبتدأ مرفقع، وطالمة رفعف الضؿة، يذهب: ما لق قؾت

كؼقل خربٌ، هذا فعٌؾ مضارٌع، كقػ كبدأ إطرابف؟ بؼقلـا: فعٌؾ مضارٌع، ما كؼقل خربٌ، 

ؿة، ولؽؾ فعٍؾ كؼقل: خرب مضارع، وسـعرف أكف فعٌؾ مضارٌع، وطالمة رفعف الض

فاطٌؾ بعده، فنن ضفر، وإٓ ففق ضؿقٌر مسترتٌ، فالػاطؾ ضؿقٌر مسترتٌ تؼديره هق، ثؿ 

صارت جؿؾًة فعؾقًة، مؽقكًة مـ فعٍؾ وفاطٍؾ مسترتٍ، الجؿؾة مـ الػعؾ والػاطؾ 

الؿسترت هل الخرب، فالخرب الجؿؾة ولقس الػعؾ، ولق قؾت: كان محؿٌد يذهُب، 

خربها، محؿٌد اسؿفا مرفقٌع، ويذهب؟ ما كؼقل خرب  كان ترفع اسؿفا وتـصب

 كان، كؼقل: فعٌؾ مضارٌع، والخرب هق الجؿؾة، وهؽذا.

 : فعٌؾ مضارٌع. الػعؾ الؿضارع تبدأ إطرابف دائًؿا بؼقلؽ

 وأما آسؿ كقػ كبدأ إطرابف؟ 

ٓ كبدأ إطرابف ببقان كقطف، لق قؾت أطرب محؿد، يف: جاَء محؿٌد، ما تؼقل: 

طؾٌؿ صحقح، لؽـ إطرابف ٓ يؽقن بذكر بقان كقطف، ما تؼقل: اسؿ مػعقٍل،  طؾؿ، هق

تبقـ مققعف يف الجؿؾة، يف أي مؽاٍن وقع يف الجؿؾة، يعـل: تبقـ القضقػة الـحقية 
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التل أداها طـدما وقع يف هذا الؿققع مـ الجؿؾة، فؿحؿٌد اسٌؿ واحٌد، لؽـ تختؾػ 

ة، فلكت إذا قؾت: أكرَم محؿٌد خالًدا، وضقػتف الـحقية باختالف مققعف يف الجؿؾ

فؿحؿٌد هـا اسٌؿ دل طؾك مـ فعؾ اإلكرام، فدل طؾك الػاطؾقة، كسؿقف فاطؾ، وإذا 

قؾت: أكرَم إستاُذ محؿًدا، محؿٌد هـا دل طؾك مـ فعؾ اإلكرام؟ أو طؾك مـ وقع 

ل اإلكرام طؾقف؟ مـ وقع اإلكرام طؾقف، مع أن كػس الؽؾؿة محؿد، لؽـ هـا ما د

طؾك مـ فعؾ اإلكرام، دل طؾك مـ وقع اإلكرام طؾقف، فقسؿك مػعقٌل بف، وضقػتف 

 الـحقية تغقرت بتغقر مققعف يف الجؿؾة.

: خائػ، خائػ هذا اسٌؿ، خائٌػ يؼبؾ التـقيـ، الخائػ اسٌؿ، لق قؾت: لق قؾـا

جاَء الخائُػ آسؿ هـا الخائػ، دل طؾك مـ فعؾ الؿجلء، فـؼقل: فاطٌؾ، لق 

 هدأُت الخائَػ، الخائػ اسؿ بقَّـ مـ وقعت التفدئة طؾقف، مػعقٌل بف. قؾت:

جاَء محؿٌد خائًػا، آسؿ خائًػا هـا لؿ يدل طؾك مـ فعؾ الؿجلء، ": لق قؾت

ولؿ يدل طؾك مـ وقع الؿجلء طؾقف، ماذا بقَّـ يف الجؿؾة؟ بقَّـ حالة محؿٍد، هقئة 

، وهؽذا، فآس ًٓ ؿ لػٌظ واحٌد، لؽـ وضقػتف محؿٍد وقت الػعؾ، فقسؿك حا

: محؿٌد كاجٌح، أيـ وقع الـحقية تختؾػ باختالف مققعف يف الجؿؾة، فنذا قؾَت 

محؿٌد؟ هـا وقع يف ابتداء الجؿؾة، إذا وقع يف ابتداء الجؿؾة، كسؿقف مبتدًأ، ولق 

قؾت: أخل محؿٌد، فؿحؿٌد وقع بحقث ُيْخَبُر بف طـ إخ، فصار خربًا، ففذه مقاقع 

لالسؿ، يف اإلطراب، إطراب آسؿ، يـبغل أن تبقـ هذه الؿقاقع، وهذه  مختؾػةٌ 

الؿقاقع هل التل سـدرسفا يف باقل الـحق، باقل الـحق سقؽقن لدراسة هذه 

 الؿقاقع.

إذن إذا أردت أن تبدأ إطراب آسؿ، فنكؽ ٓ تبقـ كقطف، وإكؿا تبقـ مققعف يف 

ف، فتؼقل: اسؿ، وذلؽ إذا سبؼ بحرف الجؿؾة، إٓ يف حالٍة واحدٍة، فنكؽ تبقـ كقط

، تؼقل: سؾؿُت طؾك محؿٍد، محؿٌد اسٌؿ مجروٌر، وطالمة جره الؽسرة.  جرٍّ

: جاَء محؿٌد، محؿٌد فاطؾ، جاَء همِٓء، ما إطراب همٓء؟ لق أردكا أن كعرب
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فاطٌؾ، اإلطراب أن تؼقل طـ همٓء فاطٌؾ، لق قؾت: اسؿ إشارٍة؟ هذا بقاٌن لؾـقع، 

قحٌة، لؽـ لقست هل اإلطراب، اإلطراب أن تؼقل: فاطٌؾ، اسؿ إشارٍة إجابٌة صح

لجؿع مذكر، كالٌم صحقٌح، لؽـ لقس إطراًبا، لق قؾت مثاًل: جاءوا، ما إطراب واو 

الجؿاطة؟ فاطؾ، لق قؾت: واو الجؿاطة ضؿقٌر متصٌؾ، هذا كالٌم صحقٌح، معؾقمٌة 

 صحقحٌة، لؽـ لقست إطراًبا.

لؿعربقـ، أهنؿ إذا أرادوا أن يعربقا إسؿاء الؿبـقة، وجرت طادة كثقٍر مـ ا

ون إطراهبا ببقان كقطفا، ٓ ٕكف مـ اإلطراب، ولؽـ لؽل يتـبفقا ويـبفقا طؾك ؤيبد

أهنا أسؿاٌء مبـقٌة، فقجب أن تعامؾفا وأن تعرهبا إطراب الؿبـقات، وإٓ فنن اإلطراب 

 بف، حاٌل، بدٌل، وهؽذا. أن تبقـ الؿققع يف الجؿؾة، فتؼقل: فاطٌؾ، مػعقٌل 

 هذا الركـ إول، تبقـ مـ الؿضارع كقطف، وتبقـ مـ آسؿ مققعف يف الجؿؾة.

الركـ الثاين والثال ، بعد ذلؽ كؿقز بقـ آسؿ الؿعرب والؿبـل، والؿضار  

الؿعرب والؿبـل، كؿقز بقـ الؿعرب مـ إسؿا  والؿضار ، والؿبـل مـ إسؿا  

 والؿضار . 

: مرفقٌع، مـصقٌب، مجروٌر، مـ إسؿاء والؿضارع كؼقل يف إطراهبافالؿعرب 

مجزوٌم، وكبقـ طالمة الرفع، والـصب، والجر، والجزم. وأما الؿبـل مـ إسؿاء 

، يف محؾ  والؿضارع، فـؼقل يف إطراهبا: يف محؾ رفٍع، يف محؾ كصٍب، يف محؾ جرٍّ

 
ٌّ

 طؾك السؽقن، مبـل
ٌّ

 طؾك الضؿ،  جزٍم، وكبقـ حركة البـاء، مبـل
ٌّ

طؾك الػتح، مبـل

 طؾك السؽقن. 
ٌّ

 مبـل

هذه الؿعؾقمة َسبَّْؼـَاَها مـ قبؾ، فنذا أردت أن ُتعرب جاَء محؿٌد، تؼقل: محؿٌد 

فاطٌؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة، لؽـ جاَء همِٓء، همٓء فاطٌؾ يف محؾ رفٍع 

 طؾك الؽسر. لق قؾت: جئُت، تاء الؿتؽؾؿ، فاطٌؾ يف
ٌّ

 طؾك  مبـل
ٌّ

محؾ رفٍع مبـل

 الضؿ.
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الققت أزف، بؾ اكتفك، فؾفذا سـضطر إلك أن كؼطع الؽالم يف أثـاء التدريب 

يف أول الدرس  -إن شاء اهلل-طؾك إطراب آسؿ والؿضارع، لـستؽؿؾ ذلؽ

الؼادم، وشؽًرا لؽؿ جؿقًعا، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك 

  آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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ُ
اِتغ

َّ
 انع

ُ
زض

َّ
 اند

﷽ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد وطؾك آلف 

ا بعد..  وأصحابف أجؿعقـ، أمَّ

فسالُم اهلُل طؾقؽُؿ ورحؿُتُف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وبقاكؿ يف هذه الؾقؾة الطقبة، 

اٍن وثالثقـ وأربعؿائٍة وألػ لقؾة إربعاء، السادس طشر مـ شفر صػر، مـ سـة ثؿ

 .♥مـ هجرة الحبقب الؿصطػك 

رَس  وكحـ يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة، لـعؼد بحؿد اهلل وتقفقؼف، الدَّ

ابَِع مـ دروس شرح  ، لؾحريري البصري، وهذا الدرس "ُمْؾَحِة اإِلطَراِب "السَّ

رس -كعرضف يف مديـة الرياض سـؽؿؾ ما كـا تققػـا حػظفا اهلل، ويف بداية هذا الدَّ

أركان إطراب آسؿ والػعؾ "طؾقف يف الدرس الؿاضل، مـ الؽالم طؾك 

 ."الؿضارع

 وطرفـا أنَّ  طراب آسؿ والػعؾ الؿضار  ع عة أركاٍن: 

: أن كبدأ إطراب الؿضارع ببقان كقطف، فـؼقل: فعٌؾ مضارٌع، وأن كبدأ إون

عد ذلؽ كػرق بقـ الؿعرب مـ إسؿاء إطراب آسؿ ببقان مققعف يف الجؿؾة، ثؿ ب

 مـفؿا، فـؼقل مع الؿعربات: مرفقٌع، مـصقٌب، مجروٌر، 
ّ

والؿضارع، والؿبـل

 مجزوٌم، وكبقـ طالمة اإلطراب، وكؼقل يف الؿبـّقات: 

 يف محؾ رفٍع.  -

 يف محؾ كصٍج. -
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-  .  يف محؾ جرٍّ

 يف محؾ جزٍ .  -

، "محؿٌد يرحؿ الػؼقر"ا: وكبقـ حركة البـاء، فنذا أردكا أن كعرب مثاًل ققلـ

 : مبتدٌأ، وهق اسٌؿ ُمعرٌب، فـؼقل: مبتدٌأ مرفقٌع أو يف محؾ رفٍع؟ "محؿدٌ "فـؼقل: 

 كؼقل: مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة. 

: خربٌ أم فعٌؾ مضارٌع؟ كؼقل: فعٌؾ مضارٌع، ما كؼقل خرٌب، فعٌؾ "يرحؿ"

وٓ كقن التقكقد، إذن فعٌؾ  مضارٌع مرفقٌع: ٕكف ُمعرٌب، لؿ تتصؾ بف كقن الـِّسقة،

مضارٌع مرفقٌع وطالمة رفعف الضؿة، سـعرف أنَّ لؽؾ فعٍؾ فاطاًل بعده، فنن ضفر، 

، لؿ يظفر بعد "محؿدٌ "وإٓ ففق ضؿقٌر ُمسترتٌ، لؿ يظفر الػاطؾ: ٕنَّ الػاطؾ هق: 

، يعقد إلك محؿد، والجؿؾة "هق"الػعؾ، فـؼقل: إنَّ الػاطؾ ضؿقٌر مسترتٌ تؼديره 

 ، والػاطؾ ُمسترتٌ، خرب الؿبتدأ. "يرحؿ"لػعؾقة مـ الػعؾ: ا

 : مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف الػتحة."الػؼقر"

 ، مـ يعرب هذا يا شباب؟ "هذا يرحؿ الػؼقر"لق قؾـا: 

 هذا مبتدٌأ، مـ ُيعربف؟ 

 طؾك السؽقن)
ٌّ

 .(هذا مبتدأ يف محؾ رفٍع مبـل

رفٍع مبـلك طؾك السؽقن، لؿاذا قؾ  يف اطتد أن ُتعرب بنطراب، مبتدأ يف محؾ 

 محؾ رفٍع ولؿ تؼؾ مرفقٌ ؟

 .(ٕن الؿبـّقات دائًؿا تؽقن يف محؾ)

، أحسـت.
ٌّ

 ٕكف مبـل

 هذا مبتدٌأ يف محؾ رفٍع.

 تاء الؿتؽؾؿ يف رحؿُت؟ "التاء"، مـ يعرب "رحؿُت الػؼقرَ "لق قؾت: 
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 طؾك الضؿ يف محؾ رفعٍ )
ٌّ

 .(التاء فاطٌؾ مبـل

 طؾك أحسـت، ت
ٌّ

اء الؿتؽؾؿ رحؿُت تاء الؿتؽؾؿ فاطٌؾ، يف محؾ رفٍع مبـل

 الضؿ.

أكبف هـا طؾك أنَّ هذه إركان الثالثة، الرتتقب بقـفا لقس بقاجٍب، لؽ أن تؼدم 

بعضفا طؾك بعٍض، الؿطؾقب أن تليت هبا كامؾًة وافقًة، ولق قدمت بعضفا طؾك 

 طؾك "ؿُت رح"بعٍض ٓ بلس، يعـل: ٓ إشؽال يف أن تؼقل يف 
ٌّ

: التاء فاطٌؾ، مبـل

 طؾك الضؿ، ٓ 
ٌّ

الضؿ يف محؾ رفٍع، أو تؼقل: تاء الؿتؽؾؿ فاطٌؾ، يف محؾ رفٍع، مبـل

، تؼقل: همٓء فاطٌؾ، "ذهب همٓء"إشؽال يف ذلؽ، بؾ لؽ أن تؼقل مثاًل: يف 

 طؾك الؽسر يف محؾ 
ٌّ

 طؾك الؽسر، يف محؾ رفٍع، أو تؼقل: فاطؾ مبـل
ٌّ

، أو رفعمبـل

 طؾك 
ٌّ

 طؾك الؽسر، فاطٌؾ يف محؾ رفٍع، أو تؼقل: همٓء مبـل
ٌّ

تؼقل: همٓء مبـل

الؽسر، يف محؾ رفٍع بؽسرتقـ، فاطٌؾ بضؿتقـ، تريد فاطٌؾ يف محؾ رفٍع، لؽـ لق 

قدمت وأخرت، وقؾت: يف محؾ رفٍع فاطؾ، فاطؾؿ أن يف محؾ جؿؾٌة، وفاطٌؾ 

يف محؾ رفٍع فاطؾ إضافة، ٓ، يف  جؿؾٌة، يعـل هق فاطٌؾ، يعـل أن العبارة لقست

 محؾ رفٍع، يعـل هق يف محؾ هق فاطٌؾ.

َـّ الػؼقرَ "لق قؾـا:   ."هؾ ترحؿ

 : فعٌؾ مضارٌع، لؿ ُيسبؼ بـاصٍب، وٓ جازٍم، مـ ُيعرب ترحؿ؟ "ترحؿ"

َـّ "ترحؿ يف ققلؽ:   ، ترحؿ: فعٌؾ مضارٌع، كبدأ إطرابف فـؼقل ماذا؟"هؾ ترحؿ

 .(فعٌؾ مضارعٌ )

 رفع أم الـصب أم الجزم؟ سبؼ بـاصب أن، لـ، كل، إذن؟ حؽؿف ال

(ٓ). 

 سبؼ بجازٍم؟ لؿ، لؿا، ٓم إمر، ٓ الـفل، أدوات الشرط الجازمة؟

(ٓ). 
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فع، لؽـ كؼقل: مرفقٌع أم يف محؾ  لؿ يسبؼ بـاصٍب وٓ بجازٍم، إذن ُحؽُؿف الرَّ

 رفٍع؟

 .(يف محؾ رفعٍ )

 يف محؾ رفٍع، معرٌب مرفقٌع، ا
ٌّ

 أم معرٌب؟مبـل
ٌّ

 لؿضارع هـا مبـل

( 
ٌّ

 .(مبـل

 ٓتصالف بـقن التقكقد، 
ٌّ

َـّ الػؼقرَ "مبـل  ."هؾ ترحؿ

 طؾك الػتح، يف محؾ رفٍع.
ٌّ

 إذن كؼقل: فعٌؾ مضارٌع مبـل

 . "الؿممـاُت لـ يفؿؾـ أوٓدهـ"لق قؾـا مثاًل: 

 : مبتدأ مرفقع، وطالمة رفعف الضؿة."الؿممـاُت "

 "لـ"
ٌّ

 طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.: حرف كصٍب، مبـل

 ."الؿممـاُت لـ يفؿؾـ"أطرب الػعؾ يفؿؾ؟ يفؿؾ يف ققلؽ:  "يفؿؾ"

 كبدأ إطراب الػعؾ الؿضارع، فـبقـ كقطف فـؼقل.

 .(فعٌؾ مضارعٌ )

 َما ُحؽُؿ الػعؾ الؿضارع اإلطرابل هـا؟ الرفع أم الـصب أم الجزم؟

 .(الـصب)

 الـصب: ٕكف مسبقٌق بـاصب لـ.

؟حؽؿ
ٌّ

 ف الـصب، هؾ كؼقل مـصقٌب معرٌب؟ أم كؼقل يف محؾ كصٍب مبـل

 .(يف محؾ كصٍب )

 طؾك السؽقن، 
ٌّ

 ٓتصالف بـقن الـسقة، ففق مبـل
ٌّ

هـا يف محؾ كصٍب: ٕكف مبـل

 لـ يفؿؾـ.
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 طؾك السؽقن، يف محؾ 
ٌّ

كعقد اإلطراب كاماًل، فـؼقل: فعٌؾ مضارٌع، مبـل

 طؾك الػتح، يف محؾ ضؿق "يفؿؾـ"كصٍب، وكقن الـسقة يف 
ٌّ

ر إطراهبا فاطٌؾ، مبـل

رفٍع، كعربف إطراب الؿبـّقات: ٕكف ضؿقٌر، والضؿائر مبـّقاٌت، لـ يفؿؾـ، فاطٌؾ يف 

 طؾك الػتح.
ٌّ

 محؾ رفٍع، مبـل

 ."طؾقؽ ُت سؾؿُت طؾك إستاِذ وسؾؿ"لق قؾـا: 

 طؾك الػتح الظاهر أم الؿؼدر؟ 
ٌّ

 سؾؿُت: فعٌؾ ماٍض مبـل

مـ ضفقره السؽقن الؿجؾقب لؾتخؾص مـ أربعة متحركاٍت،  الؿؼدر، مـع

 
ٌّ

 طؾك الضؿ، وطؾك حرف جر مبـل
ٌّ

وتاء الؿتؽؾؿ يف سؾؿُت فاطٌؾ يف محؾ رفٍع مبـل

 طؾك السؽقن، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. 

؟  إستاِذ: اسٌؿ مجروٌر أم يف محؾ جرٍّ

 .(اسٌؿ مجروٌر يف محؾ الجر)

 ما يصقر مجرور يف محؾ الجر.

 ا)
ٌّ

 .(سٌؿ مجروٌر مبـل

، هذه ما تجتؿع، مجروٌر يعـل ُمعرٌب.
ٌّ

 ما ُيؼال مجرور مبـل

 .(اسٌؿ مجرورٌ )

 مجروٌر، تبقـفا حركة الجر، طالمة الجر.

 .(وطالمة الجر الؽسرة)

 إذن: اسٌؿ مجروٌر، وطالمة جره الؽسرة.

متالزمٌة،  ففؿتؿ مـ شرحـا أن هـاك أشقاًء متالزمًة، وأشقاًء مؿتـعًة، فقف أشقاءٌ 

مفؿا قؾت مرفقٌع، ماذا تؼقل بعده؟.. وطالمة رفعف كذا، إذا قؾت: مـصقٌب، 

وطالمة كصبف كذا، مجروٌر وطالمة جره كذا، مجزوٌم وطالمة جزمف كذا، هذه 
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، يف محؾ جزٍم، مباشرًة تؼقل  متالزماٌت. لؽـ لق قؾـا: يف محؾ كصٍب، يف محؾ جرٍّ

 طؾك كذا، هذه متالزم
ٌّ

 ات.معفا: مبـل

؟   هؾ يؿؽـ أن تؼقن: مرفقٌ  مبـلك

 طؾك الضؿ، ما يليت، مجروٌر 
ٌّ

ما يليت، مرفقٌع يعـل معرٌب، ما تؼقل مرفقٌع مبـل

 ،
ٌّ

، ما يليت، هؾ تؼقل: يف محؾ رفٍع، وطالمة رفعف؟ ٓ، يف محؾ رفٍع يعـل مبـل
ٌّ

مبـل

 وطالمة رفعف العالمة لؾؿعربات، هذه إشقاء ما تليت مع بعٍض.

، ٓ كاهقٌة، جازمٌة لؾػعؾ "ٓ تعبث"، "ٓ تعبثـ"، و "ٓ تعبث"قؾـا: لق 

يف:  "تعبث"الؿضارع، إذن فالؿضارع مسبقٌق بجازٍم، فحؽؿف الجزم، كقػ كعرب 

 "ٓ تعبث؟"

 فعٌؾ مضارٌ  مجزوٌ  أو يف محؾ جزٍ ؟ 

، تعبث يف ققلؽ: تعبثـ، فعٌؾ "ٓ تعبثـ"مجزوٌم وطالمة جزمف السؽقن، لؽـ 

 طؾك الػتح، ٓتصالف بـقن مضار
ٌّ

ٌع مجزوٌم أو يف محؾ جزٍم؟ يف محؾ جزٍم، مبـل

 التقكقد. 

مـ هذا الشرح لألحؽام اإلطرابقة والؿعربات والؿبـّقات، وخط اإلطراب، وما 

ذكركاه مـ أركان إطراب الحروف والؿاضل وإمر قبؾ خط اإلطراب، وإسؿاء 

خص فـؼقل: إن الحروف وإفعال والؿضارع بعد خط اإلطراب، مـ كؾ ذلؽ كؾ

الؿاضقة وأفعال إمر هذه الثالثة دائًؿا مبـقٌّة، لقس فقفا شلٌء ُمعرًبا، تدخؾفا 

إحؽام اإلطرابقة أو ٓ تدخؾفا إحؽام اإلطرابقة؟ ٓ يدخؾفا شلٌء مـ إحؽام 

، اإلطرابقة، فؾفذا ماذا كؼقل يف بقان حؽؿفا اإلطرابل؟ هذه ما لفا حؽٌؿ إطراب
ٌّ

ل

كؼقل: ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، كؼقل: ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مع هذه الثالثة، 

، اكتفقـا مـفا.
ٌّ

 ٕكف لقس لفا حؽٌؿ إطرابل

وأيًضا ُتبقـ لـا أن إفعال الؿضارطة وإسؿاء، هذه ٓبد أن تدخؾ طؾقفؿا 
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، رفٍع أو كص
ٍّ

، كؾ فعٍؾ مضارٍع، ٓبد لف مـ حؽٍؿ إطرابل
ٌّ

ٍب أو جزٍم، حؽٌؿ إطرابل

، يعـل ٓ يصح بحاٍل أن  ، رفٍع أو كصٍب أو جرٍّ
ٍّ

كؾ اسٍؿ ٓبد لف مـ حؽٍؿ إطرابل

تؼقل طـ مضارٍع أي مضارع طـ اسٍؿ أي اسٍؿ، أن تؼقل معفؿا ٓ محؾ لف مـ 

، إسؿاء 
ٌّ

اإلطراب، ما معـك ٓ محؾ لف مـ اإلطراب؟ يعـل ما لف حؽٌؿ إطرابل

، فؾفذا ٓ يؿؽـ أن تؼقل وإفعال الؿضارطة، هذه ٓب
ٍّ

د لفا مـ حؽٍؿ إطرابل

، فنن كاكت إفعال 
ٍّ

معفؿا ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، هذه ٓبد لفا مـ حؽٍؿ إطرابل

الؿضارطة وإسؿاء معربًة، فنكؽ تؼقل يف بقان حؽؿفا اإلطرابل: مرفقٌع، 

، فنكؽ مـصقٌب، مجروٌر، مجزوٌم، وإن كاكت إفعال الؿضارطة وإسؿاء مبـقٌّة

، يف  تؼقل يف بقان حؽؿفا اإلطرابل: يف محؾ رفٍع، يف محؾ كصٍب، يف محؾ جرٍّ

 محؾ جزٍم، هذه الخالصة مؿا سبؼ.

 أن كريد أن كعرف مققعـا مـ الـحق، ماذا درسـا؟ وماذا بؼل؟ ماذا سـدرس؟

كؾ ما يتعؾؼ بالحروف اكتفقـا مـف، ولؿ يبؼ شلٌء يف كحقها ُيدرس، خالص 

فا، وكذلؽ إفعال الؿاضقة، وكذلؽ أفعال إمر، هذه الثالثة، ما قبؾ اكتفقـا مـ

 خط اإلطراب اكتفقـا مـفا تؿاًما، لـ كعقد إلقفا بعد ذلؽ، إذن باقل الـحق يف ماذا؟ 

لألسؿاء وإفعال الؿضارطة، ما بعد خط اإلطراب، إفعال الؿضارطة 

الثاين: وهق الحؽؿ اإلطرابل وإسؿاء طرفـا أن إلطراهبا ثالثة أركاٍن، الركـ 

درسـاه، ما إحؽام اإلطرابقة التل تدخؾ طؾك إسؿاء؟ الرفع، والـصب، والجر، 

ما إحؽام اإلطرابقة التل تدخؾ طؾك الؿضارع؟ الرفع، والـصب، والجزم، 

درسـاها، بؼل أن كدرس باقل الـحق، الذي باقل يف الـحق كؾف أن كدرس الركـ 

 سؿاء، ٕن الركـ إول يف الؿضارع أيًضا درسـاه.إول يف إطراب إ

بؼل الركـ إول يف إطراب إسؿاء، الذي هق مقاضع آسؿ يف الجؿؾة، 

ًّٓ طؾك  مقاقعف، إذا وقع يف آبتداء ما حؽؿف، إذا وقع مخربًا بف ما حؽؿف، إذا وقع دا

ًّٓ طؾك الفقئة والحالة ما حؽؿف، إذ ًّٓ طؾك الػاطؾ ما حؽؿف، إذا وقع دا ا وقع دا
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الزمان أو الؿؽان ما حؽؿف، إذا وقع بعد حرف ططٍػ ما حؽؿف، إذا وقع بعد أداة 

 كداٍء ما حؽؿف، وهؽذا، مقاقعف يف الجؿؾة.

وقل الركـ الثالث، وهق: طالمات اإلطراب، طالمات اإلطراب خاصٌة 

، فؼد بإسؿاء الؿعربة والؿضارع الؿعرب، أما إسؿاء الؿبـّقة والؿضارع ال
ّ

ؿبـل

، درسـا أيًضا حركات بـائفؿا، فإسؿاء كؾفا مبـّقٌة طؾك حركات أواخرها، سقبقيفِ 

ـَ   طؾك الؽسر، أي
ٌّ

 طؾك الػتح، حقُث  مبـل
ٌّ

 طؾك الضؿ، إسؿاء الؿبـّقة  مبـل
ٌّ

مبـل

 
ّ

 درسـاه أيًضا، الؿضارع الؿبـل
ّ

كؾفا مبـّقٌة طؾك حركة أواخرها، والؿضارع الؿبـل

ك طؾك السؽقن إذا اتصؾت بف كقن الـسقة، أو طؾك الػتح، إذا اتصؾت بف إما أن يبـ

كقن التقكقد، درسـاه، يعـل كؾ باقل الـحق ماذا سـدرس فقف؟ سـدرس فقف كصػ 

الركـ إول، لؿاذا كؼقل كصػ الركـ إول؟ ٕن بقان كقع الؿضارع درسـاه، بؼل 

ة بـاء درسـاها، وإن كاكت فؼط مقاضع آسؿ، والركـ الثالث بؼل الثالث.. حرك

طالمة اإلطراب هل التل لؿ تدرس، أن سـدرس طالمات اإلطراب، فنذا اكتفقـا 

مـفا ســتؼؾ إلك مقاضع إطراب آسؿ، ومقاضع إطراب الؿضارع. هذا الباقل يف 

الـحق، فؾفذا ستعرفقن لؿاذا سقـتؼؾ الحريري أن إلك الؽالم طؾك أبقاب 

ة، سقذكر إسؿاء الستة، والؿثـك، وجؿع الؿذكر السالؿ طالمات اإلطراب الػرطق

إلك آخره، ٕكف يريد أن يبقـ لـا طالمات اإلطراب، فنذا اكتفك سقبدأ بؿقاضع 

 إطراب آسؿ، الػاطؾ، وكائب الػاطؾ، والؿبتدأ والخرب إلك آخره.

ؾؼ هبذا كؽقن بحؿد اهلل قد اكتفقـا مـ الؽالم طؾك إحؽام اإلطرابقة، وما يتع

هبا مـ صريؼة بقان اإلطراب بلركاكف، ويف الطريؼ شرحـا وطرفـا خط اإلطراب، 

 وأهؿقتف يف ضبط اإلطراب.

 إذن طرفـا أكـا سـتؽؾؿ أن طؾك سـبدأ الؽ   طؾك ط مات ا طراب.

ذكر الحريري يف الباب الذي شرحـاه إحؽام اإلطرابقة، ذكر طالمات 

، فذكر أن طالمة الرفع إصؾقة الضؿة، اإلطراب إصؾقة، إن كـتؿ تذكرون
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وطالمة الـصب إصؾقة الػتحة، وأن طالمة الجر إصؾقة الؽسرة، وأن طالمة 

 الجزم إصؾقة السؽقن، فؼال: 

 فوووووالرفع ِوووووؿ آخووووور الحووووورو  

 

 والـصووووووج بووووووالػتح بوووووو  وقووووووق  

 

 

 

 والجوووووووور بالؽسووووووووورة لؾتبقووووووووقـ

 

 

 

 

 والجووووووووز  يف السووووووووالؿ بالتسووووووووؽقـ

 

 
مات اإلطراب إصؾقة هل الضؿة لؾرفع، والػتحة لؾـصب، فذكر أنَّ طال

 والؽسرة لؾجر، والسؽقن لؾجزم.

أن سقذكر أن إصؾ يف آسؿ الذي ُيعرب بالع مات أكف مـقٌن، إصؾ يف 

آسؿ أن ترفعف بالضؿة وتـقكف، جا  محؿٌد أن تـصبف بالػتحة وتـقكف، أكرمُ  

ؿُ  طؾك محؿٍد، فعؼد هذا الباب الذي سؿاه محؿًدا، أن تجره بالؽسرة وتـقكف، سؾ

 إطراب آسؿ الػريد الؿـصر .

ة طؾك الشاشة، لؽل يؼرأها إخ الؽريؿ طؾك حَ ؾؿُ كريد أن كظفر إبقات مـ ال

 مسامعـا.

 باب إطراب آسؿ الػريد أو الؿػرد الؿـصرف تػضؾ اقرأ
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 االظى انفسٚد أٔ ادلفسد ادلُصسف تاب إػساب
 ؿـ الرحقؿ.بسؿ اهلل الرح

 : باب إطراب آسؿ الؿػرد الؿـصرف: قال الؿصـػ 

ِن آسووووَؿ الَػريووووَد الُؿـَصوووورِْ    وَكووووقل

 

 

 إذا اْكووووووَدَرْجَ  َقووووووائ ً ولووووووؿ َتِؼووووووْػ  

 

 

 وِقووْػ طؾووك الؿـصووقِب مـووُف بووإلْػ 

 

 

 كِؿثوووووووِؾ موووووووا َتؽُتُبوووووووُف ٓ َيخَتؾوووووووْػ  

 

 

وووواَ  زيووووًدا َِ  َتؼووووقُن َطؿووووٌرو قوووود أ

 

 

 َغوووووووَداَة َصوووووووقًداوَخالوووووووٌد َصووووووواَد ال 

 

 

وووووووػَتْف  َِ ـَ إْن أ  وُتسوووووووِؼُط التَّـوووووووقي

 

 

فَتوووووووفْ   ـْ بوووووووال ِ  َقوووووووْد َطرَّ  وإْن َيؽووووووو

 

 

 ِمَثاُلوووووووُف جووووووواَ  ُ ووووووو ُ  الوووووووَقالل

 

 

 وأقَبوووووووووووَؾ الُغووووووووووو ُ  َكوووووووووووالَغَزانِ  

 

 
يف هذا الباب أن مـ خصائص آسؿ التـقيـ، وهذا كـا قد  --ذكر

ؿقزة لالسؿ، مـ طالماتف التل يختص هبا أشركا إلقف طـدما تؽؾؿـا طـ العالمات الؿ

ِن آسَؿ، يعـل: أن التـقيـ خاصٌّ  طـ الػعؾ والحرف: التـقيـ، فؾفذا قال: وَكقِّ

 بآسؿ، دون الػعؾ والحرف. 

 كعؿ الػعؾ والحرف ٓ يـقكان، بؾ الذي يـقن هق آسؿ. 

فـ  قالقا يف ذلؽ: إن التـقيـ زيـة إسؿاء، فلكت إذا قؾت: جاء محؿٌد،

، طالمة رفعف الضؿة، جاء "جاء محؿدُ "فاطٌؾ، وما طالمة رفعف؟ الضؿة،  "محؿدٌ "

، هذه الـقن "جاء محؿدٌ "محؿُد، إٓ أنَّ العرب ٓ تؼؾ: جاء محؿُد..، كقًكا ساكـة، 

 الساكـة هل التل كسؿقفا التـقيـ.

 إذن ما تعريػ التـقيـ؟ 

ؾحؼ إسؿاء فؼط، دون التـقيـ: كقٌن ساكـٌة، ماذا تؾحؼ مـ الؽؾؿات؟ ت

 إفعال والحروف.

: "جاء محؿٌد مسرًطا"تؾحؼفا يف الققػ أم يف القصؾ؟ تؾحؼفا يف القصؾ، 
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ٕكؽ إذا وقػت، فنن القققف كؿا كعرف إصؾ فقف التسؽقـ، ستحذف التـقيـ، 

 ، كؿا سقليت بعد قؾقٍؾ. "جاء محؿد"وستحذف الضؿة، فستؼقل: 

، قالقا: ٕن إسؿاء أشرف مـ إفعال ففذا التـقيـ وضعقها لألسؿاء

ِن آسَؿ.(  والحروف، فؾفذا مقزت وزيـت بالتـقيـ، ففذا ققلف: )وَكقِّ

 ، محؿٌد اسٌؿ، بقًتا اسٌؿ، لؽـ بـك فعٌؾ. "بـك محؿٌد بقًتا"تؼقل: 

زرت خالًدا "، و (أتعؾؿقن أن صالًحا مرسٌؾ )وتؼقل: إن صالًحا مجتفٌد، 

 إسؿاء أهنا تـقن، إٓ أن آسؿ ٓ يـقن يف حآت، ، وهؽذا، إصؾ يف"صباًحا

 هـاك حآٌت ٓ يـقن فقفا آسؿ، ما الحآت التل ٓ يـقن فقفا آسؿ؟ 

الحآت التل ٓ يـقن فقفا آسؿ: إذا كان آسؿ مثـك، فنكف ٓ يـقن، وكذلؽ 

 لق كان جؿًعا، والجؿع فقف تػصقؾ سقلتل.

 ن التـقيـ، يؽقن لالسؿ الؿػرد.إذن إذا أردت أن تـقن، فن

التل ٓ يـقن فقفا آسؿ: أٓ يؽقن مؿـقًطا مـ الصرف، وسقليت  الحالة الثاكقة

 الؽالم طؾقف يف باب طؼده الحريري بعـقان: ما ٓ يـصرف.

: طـد الققػ، إذا وقػت طؾك آسؿ فنكؽ ٓ تـقن: ٕن الققػ الحالة الثالثة

ؽقن، تؼقل: جاء محؿٌد، فتؼػ، إن صالًحا مرسٌؾ، كؿا هق معؾقٌم، إكؿا يؽقن بالس

 فتؼػ، وهؽذا. 

إٓ أكؽ إن وقػت طؾك مرفقٍع أو مجروٍر سؽـت مطؾًؼا، فتؼقل يف جاء محؿٌد، 

طؾك محؿد، أما إذا وقػت طؾك  ُت طؾك محؿٍد، سؾؿ ُت جاء محؿد، وسؾؿ

جؾقًسا، فنكؽ ستسؽـ وتؼؾب  ُت محؿًدا، أو جؾس ُت مـصقٍب مـقٍن، كلكرم

 جؾقسا، وهؽذا. ُت محؿدا، وجؾس ُت تـقيـ ألًػا، فتؼقل: أكرمال

، ال ٓ "ال"التل ٓ يـقن فقفا آسؿ: إذا كان آسؿ محؾك بـ والحالة الرابعة

تجامع التـقيـ، تؼقل: قؾٌؿ، فنذا طرفت بإلػ ذهب التـقيـ، الؼؾؿ، طؾٌؿ العؾؿ، 
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 كتاٌب الؽتاب، وهؽذا.

ُمضاًفا، وبعده مضاٌف إلقف، يؼقلقن: التـقيـ : إذا وقع آسؿ الحالة الخامسة

واإلضافة ٓ تجتؿع، تؼقل: كتاٌب، كتاُب الطالِب، قؾٌؿ، قؾُؿ إستاِذ، باٌب، باُب 

، وهؽذا.
ِّ

 الؿسجِد، مسجٌد، مسجُد الحل

 وهذا هق ققل الحريري: 

ِن آسووووَؿ الَػريووووَد الُؿـَصوووورِْ    وَكووووقل

 

 

 إذا اْكووووووَدَرْجَ  َقووووووائ ً ولووووووؿ َتِؼووووووْػ  

 

 
ِن آسَؿ الَػريَد( ماذا يريد بالػريد؟   ما معـك ققلف: )وَكقِّ

يعـل: الؿػرد، يعـل: أن إصؾ يف التـقيـ أكف يؽقن لالسؿ الؿػرد، وأما 

 الؿثـك فنكف ٓ يـقن. 

 ما مثـك قؾؿ؟ قؾؿان. 

 مسؾؿ: مسؾؿان. 

طرفـا طؾقف الضؿة طالمة اإلطراب، وطؾقف التـقيـ، و "قؾؿٌ "كـظر يف قؾؿ، هل 

، قؾؿان، أما إلػ يف قؾؿان، ففل كؿا تعرفقن، "قؾؿٌ "أكف كقٌن ساكـٌة، قؾٌؿ، كثـل 

وكؿا سقليت يف باب الؿثـك، إلػ طالمة الرفع، يعـل تؼابؾ الضؿة طالمة الرفع يف 

الؿػرد، فإلػ طالمة الرفع تؼابؾ الضؿة طالمة الرفع، والـقن يف مثـك قؾؿان، 

، فؾفذا ٓ تجؿع كقن تؼابؾ التـقيـ وتـقيـ أيًضا، فال يؿؽـ أن قالقا: تؼابؾ التـقيـ

 تـقن الؿثـك.

 صقج هذا الؿثـك، والجؿع؟ 

: جؿع الؿذكر السالؿ، وجؿع الؿمكث السالؿ، وجؿع الجؿق  ع عة أكقا ٍ 

 التؽسقر.

فـ كالؿثـك ٓ يـقن، فلكت تجؿع مسؾؿ، فتؼقل:  أما جؿع الؿذكر السالؿ

 فدون.مسؾؿقن، ومجتفد، مجت
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مسؾٌؿ الؿػرد طؾقفا ضؿٌة، وطؾقفا تـقيـ، والجؿع مسؾؿقن؟ مسؾؿقن هذه 

القاو طالمة الرفع يف جؿع الؿذكر السالؿ، طالمة الرفع إذن تؼابؾ الضؿة، والـقن 

يف مسؾؿقن يف جؿع الؿذكر السالؿ، تؼابؾ التـقيـ، فؾفذا ٓ يؿؽـ أن تـقن جؿع 

 الؿذكر السالؿ.

اًبا خاًصا بجؿع الؿذكر السالؿ، ويتؽؾؿ فقف طـ طالمات َوَسُقِعدُّ الحريري ب

 إطرابف.

: جؿع الؿمكث السالؿ، كحق مسؾؿاٌت، مجتفداٌت، الـق  الثاين مـ الجؿق 

ففل كؿا ترون تـقن، مسؾؿاٌت مسؾؿاٍت، تـقن، لؽـ جؿع الؿمكث السالؿ يحتاج 

خاًصا بجؿع  إلك كالٍم خاصٍّ طؾك طالمات إطرابف، فؾفذا سقعؼد الحريري باًبا

 الؿمكث السالؿ أيًضا.

جؿع التؽسقر، جؿقع التؽسقر إصؾ يف جؿقع  والـق  الثال  مـ الجؿق :

التؽسقر أهنا تـقن، تؼقل: رجاٌل، أصػاٌل، جباٌل، قؾقٌب، وهؽذا، إٓ ما كان مـفا 

مساجد، "، مثؾ: "مػاطؾ ومػاطقؾ"طؾك صقغ مـتفك الجؿقع، يعـل طؾك: 

، ففذه ستدخؾ يف الؿؿـقع مـ الصرف، فال تـقن، ومع "يؾمصاكع، قـاديؾ، مـاد

ذلؽ هل تحتاج إلك كالٍم خاصٍّ لبقان طالمات إطراهبا، وتحتاج إلك كالٍم خاصٍّ 

كذلؽ لبقان ما يدخؾ مـفا وما ٓ يدخؾ يف الؿؿـقع مـ الصرف، وقد طؼد 

 الحريري باًبا خاًصا لجؿع التؽسقر، وسقتؽؾؿ طؾك إطرابف.

ِن آسَؿ الَػريَد الُؿـَصِرْف و" :ثؿ قال  ماذا يعـل بؼقلف: الُؿـَصِرْف؟  "َكقِّ

ِن الؿـصرف، يعـل: غقر الؿـصرف، آسؿ الذي ٓ يـصرف ما ٓ يـصرف هذا  َكقِّ

 ٓ يـقن.

الؿؿـقع مـ الصرف، الؿراد بالصرف هـا التـقيـ، هـاك أسؿاٌء يف الؾغة العربقة 

تـقن، وتجر بالػتحة، ٓ بالؽسرة، وهل ٓ تصرف، ٓ معـك ٓ تصرف؟ يعـل ٓ 

 أحد طشر اسًؿا. 
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إسؿا  الؿؿـقطة مـ الصر  كؿ طددها؟ أحد طشر اسًؿا، الع قة بقـفا أكفا 

أسؿاٌ  ذهب  تتشبف بإفعان، فحرم  مـ زيـة إسؿا  التـقيـ، ٕكفا ذهب  تتشبف 

 بإفعان، فؾفذا كزط  مـفا زيـة وخاصقة إسؿا ، التـقيـ.

ة اإلطراب، سؿاه حَ ؾمُ ذكرها الحريري يف باٍب خاٍص، سقعؼده بعد مـتصػ سق

باب ما ٓ يـصرف، سقذكر هذه إسؿاء، ولقس مـ غرضـا أن أن كذكرها، ولؽـ 

الغرض بقان حركات إطراهبا، كان يـبغل أن يذكر الحريري هـا طالمات إطراهبا، 

ة، ذكر حَ ؾؿُ د مـتصػ ال، ولؽـف فعؾ يف ذلؽ الباب، الذي بعلؽـف لؿ يػعؾ 

 هـاك أيًضا طالمات إطراهبا، فؼال يف باب ما ٓ يـصرف: 

 َهووَذا َوفِوول إَْسووَؿاِ  َمووا َٓ َيـَْصوورِْ  

 

 

ُه َكـَْصووووووووووبِِف َٓ َيْخَتِؾووووووووووْػ    َفَجوووووووووور 

 

 

ـِ فِقووووووِف َمووووووْدَخُؾ   َوَلووووووقَس لؾتَّـْووووووِقي

 

 

 لَِشوووووووَبِف الِػْعوووووووَؾ الَّوووووووِذي ُيْسوووووووَتثَؼُؾ  

 

 
 ـقطة مـ الصرف، هذه ٓ تـقن: ٕهنا تشبف إفعال الثؼقؾة.هذه إسؿاء الؿؿ

ٓ تـقن وجرها كقػ يؽقن؟ كـصبفا، يعـل أهنا تجر بالػتحة، وتـصب 

 بالػتحة.

قؾـا لقس الغرض بقاهنا أن، ولؽـ كذكر مـفا مثاًل مـ إسؿاء التل ٓ 

 تـصرف، الؿؿـقطة مـ الصرف. 

مػاطقؾ، مثؾ: مساجد، مـابر، مصاكع، قؾـا إسؿاء التل طؾك وزن مػاطؾ أو 

 قـاديؾ، مـاديؾ، مػاتقح. 

العؾؿ إطجؿل، سقى الثالثل، مثاًل إبراهقؿ،  ومـ الؿؿـق  مـ الصر :

إسحاق، يقسػ، ومـ الؿؿـقع مـ الصرف الؿمكث سقى الثالثل، سقى الثالثل، 

ـ مثؾ فاصؿة، وخديجة، وسعاد، وزيـب، ومؽة، ففذه مـ إسؿاء الؿؿـقطة م

 الصرف.

سؾؿُت طؾك "، و "أكرمُت إبراهقؿَ "، و "جاَء إبراهقؿُ "تؼقل العرب: 
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 ، أطربتف، يعـل غقرتف بتغقر اإلطراب. "إبراهقؿَ 

: جاَء إبراهقُؿ، ما تؼقل: إبراهقٌؿ.  - ـٍ  يف الرفع تضع ضؿًة، لؽـ بال تـقي

 ويف الـصب فتحًة، أكرمُت إبراهقَؿ، ما تؼقل: إبراهقًؿا.  -

ا فتحًة، سؾؿُت طؾك إبراهقَؿ، إذن طالمة رفعف الضؿة، ويف الجر أيًض  -

وطالمة كصبف الػتحة، الضؿة لؾرفع أصؾقٌة، والػتحة لؾـصب أصؾقٌة، وطالمة جره 

الػتحة وهل فرطقٌة، وكان يـبغل أن يذكرها يف العالمات  "سؾؿُت طؾك إبراهقؿَ "

، ، طؾ"سؾؿُت طؾك إبراهقؿَ "الػرطقة التل سقعؼد لؽؾ مـفا باًبا،  ك حرف جرٍّ

 وإبراهقَؿ اسٌؿ مجروٌر، وطالمة جره الػتحة.

 ُت تؼقل: هذه مساجُد، خربٌ مرفقٌع، بـقت مساجَد، مػعقٌل بف مـصقٌب، وصؾق

 يف مساجَد، فتجره بالػتحة، وٓ تـقن شقًئا مـ ذلؽ.

 ، مجروٌر، وطالمة جره الؽسرة."صؾك اهلل وسؾؿ طؾك محؿدٍ "تؼقل: 

، وإسؿاطقَؾ، ٍح سؾؿُت طؾك محؿٍد وإبراهقَؿ، وصالاططػ طؾقف أباه إبراهقؿ، 

وشعقٍب، وإسحاَق، وهؽذا، كؾ اسٍؿ تعطقف حؼف مـ طالمات اإلطراب، وقؾـا إن 

 الحريري ذكر هذه العالمات، لؽـ يف باب ما ٓ يـصرف.

: )إذا اْكَدَرْجَت َقائاًل ولؿ َتِؼْػ( إذا اْكَدَرْجَت درج ثؿ قال الحريري 

الؽالم، إذا وصؾت الؽالم بعضف ببعٍض ولؿ تؼػ، فنكؽ حقـئٍذ  الؽالم يعـل وصؾ

تـقن، جاَء محؿٌد، وأكرمُت محؿًدا، وسؾؿُت طؾك محؿٍد الققم، وأما إذا وقػت، 

ٓ، إذا وقػت حقـئٍذ ٓ تـقن، هذا مـ مقاضع امتـاع التـقيـ، الذي ذكركاها قبؾ 

 قؾقٍؾ، فؼال: وٓ تؼػ، بقان لفذا الؿقضع.

 قػ تؼػ طؾك الؿـقكات؟ فنن وقػ ، ك

أما الؿـقن الؿرفقع، والؿـقن الؿجرور، فتؼػ طؾقف بالسؽقن، جاَء محؿْد، 

محؿًدا، فتؼػ طؾقف بؼؾب  ُت وسؾؿُت طؾك محؿْد، وأما الؿـقن الؿـصقب كلكرم
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 التـقيـ ألًػا، تؼقل: أكرمت محؿدا، وهذا هق ققل الحريري: 

 وِقووْػ طؾووك الؿـصووقِب مـووُف بووإلْػ 

 

 

 موووووووا َتؽُتُبوووووووُف ٓ َيخَتؾوووووووْػ  كِؿثوووووووؾِ  

 

 
إذا أردَت أن تؽتب: أكرمُت محؿًدا، تؽتبف بللػ، اطتباًرا بالققػ، ثؿ يؿثِّؾ 

وَخالٌد "ما تؼقل: زيْد ٕكؽ وقػت،  "َتؼقُل َطؿٌرو قد أَضاَف زيًدا"لذلؽ فقؼقل: 

 ما تؼقل: صقْد: ٕكؽ وقػت.  "َصاَد الَغَداَة َصقًدا

ـَ إْن أَضػَتْف( يعـل أن التـقيـ يزول إذا أضػت : )وُتسِؼُط التَّـوققلف  قي

آسؿ، إذا جعؾتف مضاًفا، وبعده مضاٌف إلقف، تؼقل: قؾٌؿ فتـقن، فنن أضػت: قؾُؿ 

الطالب، فنكؽ تحذف وتزيؾ التـقيـ، وتؼقل: كتاٌب، فنذا أضػتف، تحذف وتزيؾ 

فنذا أضػت التـقيـ، كتاُب الؿعؾِؿ، كتاُب محؿٍد، وتؼقل: هذا مسجٌد، تـقن، 

، يريد أن يذكر لـا هـا مقضًعا مـ امتـاع 
ِّ

تحذف التـقيـ وتزيؾف، هذا مسجُد الحل

 التـقيـ، وذلؽ إذا كان آسؿ مضاًفا.

فتف  فَتْف( يعـل أن التـقيـ يسؼط أيًضا إذا طرَّ ـْ بالالِم َقْد َطرَّ ثؿ قال: )وإْن َيؽ

فت آسؿ بـ ٓ  "لأ" : ٕن التـقيـ و"لأ"بالالم، يعـل أن التـقيـ يزول إذا طرَّ

فتؼقل: هذا الؼؾُؿ، فتزيؾ  "لأ"يجتؿعان، تؼقل: هذا قؾٌؿ، بالتـقيـ، فنن أتقت بـ

، تؼقل: اشرتيُت الؽتاَب، "لأ"التـقيـ، اشرتيت كتاًبا، بالتـقيـ، فنن أتقت بـ

 فتحذف التـقيـ، وهؽذا.

 فؼال:  "لأ"ثؿ مثَّؾ لؾؿضاف ولؾؿعرف بـ

 ُ  الوووووووَقاللِمَثاُلوووووووُف جووووووواَ  ُ ووووووو 

 

 

 وأقَبوووووووووووَؾ الُغووووووووووو ُ  َكوووووووووووالَغَزاِن. 

 

 
ف بـ فظفر مـ ذلؽ أن  "لأ"فغالم القالل مثاٌل لؾؿضاف، والغالم مثال لؾؿعرَّ

التـقيـ يؿتـع يف الؿثـك وجؿع الؿذكر السالؿ، ويف آسؿ الؿؿـقع مـ الصرف، 

ف بـ ، كضقػ "لأ"ويف الؿقققف طؾقف، ويف آسؿ إذا وقع مضاًفا، ويف آسؿ الؿعرَّ

إلقفا سادًسا إذا شئتؿ، وهل إسؿاء الؿبـّقة، فنن إصؾ يف إسؿاء الؿبـّقة أن تؾزم 

حركات بـائفا، وٓ تتغقر، الذيـ، وحقث، وأيـ، بال تـقيـ، قد يدخؾفا تـقيـ 
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سقليت يف الـحق  -إن شاء اهلل-يسؿك تـقيـ التـؽقر، يف بعض حآهتا، لؽـ هذا

  شرح الؿؾحة.الؽبقر، فؾقس مقضعف يف

 ما سمالؽ يا فتك؟

، ما [55]الـجؿ: (ڤ ڤ ڤ ڦ)آسؿ الؿضاف الؿـقن يف ققلف: 

 .تخريجؽ لفذه أية

َأْهَؾَؽ: فعؾ ماٍض، والػاطؾ تؼدير مسترت،  [55]الـجؿ: (ڤ ڤ ڦ)

 جؾ جاللف. -يعقد إلك اهلل

 وطاد: مػعقل بف مـصقب، وطالمة كصبف الػتحة. 

محؿًدا، أما إولك فـعت، ولقس مضاًفا إلقف،  ُت أهؾؽ طاًدا، كؼقلؽ: أكرم

َكَعَت َطاًدا بلهنا طاد إولك، أهؾؽ طاد إولك، ويدل طؾك ذلؽ أن طاد طؾؿ، 

والعؾؿ ٓ يؼع ُمضاًفا، الرتكقب اإلضايف مضاف ومضاف إلقف، الؿضاف ٓبد أن 

كؼؾؿ يؽقن كؽرة، وأما الؿضاف إلقف فؼد يؽقن كؽرًة، كؼؾؿ صالب، أو معرفًة، 

 الطالب.

فالخ صة أن أية لقس فقفا إِافٌة، هذا كعٌ  ومـعقٌت، كؼقلؽ: أكرمُ  زيًدا 

 الؽريَؿ.

 .(ذكرتؿ أكف طؾٌؿ، الؿعؾقم أن العؾؿ ٓ يـقن)

 ٓ، يـقن، إصؾ يف إسؿاء التـقيـ، جاَء محؿٌد، جاَء خالٌد، تـقن.

لؿشاهديـ اكتفك الققت، وأشؽركؿ كثقًرا طؾك حسـ حضقركؿ، وأشؽر ا

أن يؾؼل الػائدة  -سبحاكف وتعالك-والؿشاهدات طؾك استؿاطفؿ، وأسلل اهلل

والربكة والـػع يف هذا الدرس، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد، 

 وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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 انث

ُ
زض

َّ
  انـــد

﷽ 

بقـا محؿٍد وطؾك آلف الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك ك

 وأصحابف أجؿعقـ، أما بعد..

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وبقاكؿ يف هذه الؾقؾة، لقؾة 

إربعاء، الثالث والعشريـ مـ شفر صػر، مـ سـة ثؿان وثالثقـ وأربعؿائة وألٍػ 

 .♥مـ هجرة الحبقب الؿصطػك 

رَس كحـ يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة،  لـعؼد بحؿد اهلل وتقفقؼف، الدَّ

ـَ مـ دروس شرح مؾحة اإلطراب، لؾحريري البصري 
، وهذا الدرس الثَّامِ

 حػظفا اهلل.-ُيعؼد يف مديـة الرياض

رس سـتؽؾؿ طؾك طالمات اإلطراب إصؾقة  -إن شاء اهلل تعالك-يف هذا الدَّ

 والػرطقة، والظاهرة والؿؼدرة.

ب، سقطقن أكثر مـ حؾؼٍة، وستؽقن بداية الؽ   والؽ   طؾك ط مات ا طرا

 يف هذه الحؾؼة. -إن شا  اهلل-طؾقفا

طالمات اإلطراب إصؾقة، ثؿ ذكر أنَّ إصؾ  فبعد أن ذكر الحريري 

ابِِؼ.  رِس السَّ  يف إسؿاء أهنا ُتـقن، إٓ يف خؿسة مقاضَع، شرحـاها يف الدَّ

طراب قد تخرج طـ أصؾفا، أنَّ طالمات اإل --بعد ذلؽ ذكر الحريري

ؿ الـَّحقيقن طالمات  فتؽقن فرطقًة ٓ أصؾقًة، وتؽقن ُمؼدرًة ٓ ضاهرًة، ولذا ُيَؼسِّ

 اإلطراب تؼسقؿقـ: 
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: هق تؼسقؿ طالمات اإلطراب إلك أصؾقٍة التؼسقؿ إول لعالمات اإلطراب

 وفرطقٍة. 

 : تؼسقؿ طالمات اإلطراب إلك ضاهرٍة ومؼدرٍة.والتؼسقؿ أخر

 ا معـك هذيـ التؼسقؿقـ؟ م

: التؼسقؿ إول لعالمات اإلطراب، هق تؼسقؿفا إلك كبدأ بالتؼسقؿ إول

 طالماٍت أصؾقٍة، وطالماٍت فرطقٍة. 

، طالمة اإلطراب كؿا َطَرفـا "طالمة، أو طالماٍت "طرفـا مـ قبؾ ما معـك كؾؿة 

طؾك حؽؿ هل الدلقؾ الذي يدل طؾك الحؽؿ اإلطرابل، ما الدلقؾ الذي يدل 

، أم جزٌم، هذه إدلة التل تدل  الؽؾؿة اإلطرابل؟ هؾ هق رفٌع، أم كصٌب، أم جرٌّ

 طؾك إحؽام اإلطرابقة، يسؿقفا الـحقيقن طالمات اإلطراب.

إذن، ففذا هق الؿراد بعالمات اإلطراب، فإكثر يف الؿعربات مـ إسؿاء 

رفع، والػتحة لؾـصب، : الضؿة لؾأن طالمات إطراهبا هلوإفعال الؿضارطة، 

والؽسرة لؾجر، والسؽقن لؾجزم، هذا إكثر فقفا، فسؿقا هذه العالمات بعالمات 

اإلطراب إصؾقة: ٕن إصؾ يف الباب هق إكثر فقف، إصؾ يف طالمات 

اإلطراب أهنا تؽقن العالمات الؿذكقرة قبؾ قؾقٍؾ، هذا إصؾ وإكثر، فتسؿك 

-وتؽؾؿـا طؾقفا مـ قبُؾ، طـدما ذكرها الحريريطالمات اإلطراب إصؾقة، 

- .مـ قبُؾ 

الـحقيقـ وجدوا أبقاًبا قؾقؾًة فقفا طالماٌت إطرابقٌة غقر هذه العالمات  ثؿ إنَّ 

الؿذكقرة قبؾ قؾقٍؾ، وأبقاًبا قؾقؾًة، ففذه العالمات التل تختص هبذه إبقاب 

و الـقابقة، كؿا سقليت مثاًل يف الؼؾقؾة، سؿاها الـحقيقن بعالمات اإلطراب الػرطقة، أ

هذا الدرس إسؿاء الستة، وهل: أبقك، وأخقك، وحؿقك، وفقك، وهـقك، وذو 

 ماٍل.
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هذه الؽؾؿات خصتفا العرب بعالمات إطراٍب خاصٍة هبا، وهل القاو يف 

أباك، والقاء يف  ُت الرفع، فقؼقلقن: جاء أبقك، وإلػ يف الـصب، فقؼقلقن: أكرم

طؾك أبقؽ، إذن ما طالمة الرفع فقفا؟ القاو ولقس الضؿة،  ُت سؾؿ الجر، فقؼقلقن:

فالضؿة هذه طالمة الرفع إصؾقة، وطـدما جاءت القاو دالًة وطالمًة لؾرفع يف 

إسؿاء الستة، قؾـا إن هذه العالمة طالمٌة فرطقٌة، لؿاذا سؿقها بالػرطقة؟ ٕهنا 

ها كقابقًة؟ ٕن هذه العالمات الؼؾقؾة قؾقؾٌة، الػرع بالـسبة لألصؾ قؾقٌؾ، ولؿاذا سؿق

تـقب طـ طالمات اإلطراب إصؾقة، تـقب طـفا يف الدٓلة طؾك الحؽؿ 

 اإلطرابل، فقسؿقهنا بعالمات اإلطراب الػرطقة، أو الـقابقة. 

طالمات اإلطراب الػرطقة الـقابقة، طرفـا أهنا قؾقؾٌة، وهل محصقرٌة بالتتبع 

ا خؿسٌة مـ إسؿاء، واثـقـ مـ الػعؾ الؿضارع، ٕكَّ  وآستؼراء يف سبعة أبقاٍب،

 طرفـا أن الؿعربات مـحصرٌة يف إسؿاء ويف الؿضارع.

، مـ إسؿاء: إسؿاء مـ أبقاب طالمات اإلطراب الػرطقةالباب إون 

 إن شاء اهلل.-الستة، وقد طؼد الحريري لفا باًبا، وسـشرحف

 ري باًبا، وسـشرحف.: الؿثـك، وطؼد لف الحريالباب الثاين

 : جؿع الؿذكر السالؿ، وطؼد لف الحريري باًبا.الباب الثال 

مـ أبقاب طالمات اإلطراب الػرطقة: جؿع الؿمكث السالؿ،  الباب الرابع

 وطؼد لف الحريري باًبا.

 : آسؿ الؿؿـقع مـ الصرف.والباب الخامس

يعؼده ضؿـ  آسؿ الؿؿـقع مـ الصرف، طؼد لف الحريري باًبا، ولؽـف لؿ

الؽالم طؾك طالمات اإلطراب، وإكؿا طؼده يف آخر أبقاب الـحق، وقبؾ أحؽام 

الصرف، هـاك ذكر إسؿاء الؿؿـقطة مـ الصرف، وذكر طالمات إطراهبا، وكان 

 يـبغل أن يذكر ذلؽ هـا، أطـل طالمات إطراهبا.
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 وأما البابان الؾذان مـ الػعؾ الؿضار : 

خؿسة، وقد طؼد لفا الحريري باًبا، ولؽـف يف آخر : إفعال الفإول مـفؿا

 ة.حَ ؾؿُ ة، ٕكف أخر الؽالم طؾك إطراب الػعؾ الؿضارع إلك آخر الحَ ؾؿُ ال

: هق الؿضارع الؿعتؾ أخر، وتؽؾؿ طؾقف والباب الثاين مـ الػعؾ الؿضار 

الحريري وطؾك طالمات إطرابف، يف كالمف طؾك جقازم الؿضارع، ولؿ يجعؾ لف باًبا 

 مستؼاًل.

إذن فعرفـا أن طالمات اإلطراب إصؾقة هل إكثر يف الؿعربات، وأما 

طالمات اإلطراب الػرطقة، ففل قؾقؾٌة محصقرٌة يف سبعة أبقاٍب، خؿسٌة مـ 

إسؿاء، إسؿاء الستة، والؿثـك، وجؿع الؿذكر السالؿ، وجؿع الؿمكث السالؿ، 

ع، وإفعال الخؿسة، والؿضارع وآسؿ الؿؿـقع مـ الصرف، وبابان يف الؿضار

 الؿعتؾ أخر.

هذا الؽالم طؾك تؼسقؿ طالمات اإلطراب إلك أصؾقٍة وفرطقٍة، وسقليت الؽالم 

إن -طـدما كشرح إبقاب التل طؼدها الحريري لفا -إن شاء اهلل-طؾقفا تػصقاًل 

 شاء اهلل.

لك ففق تؼسقؿ طالمات اإلطراب إ وأما التؼسقؿ أخر لعالمات اإلطراب

 ضاهرٍة ومؼدرٍة.

 ما معـك ضاهرٌة؟ وما معـك مؼدرٌة؟ 

 .(معـك الظاهرة أي: أن العالمة تظفر يف آخر الؽؾؿة)

 كقػ تظفر يف آخر الؽؾؿة؟

 .(إما تؽقن فتحًة ضاهرةً )

 كقػ تؽقن الػتحة ضاهرًة؟
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 .(تؽقن مقجقدةً )

 تؽقن مقجقدًة يف ماذا؟ 

 .(يف آخر الؽؾؿة يف آسؿ)

، "محؿدٌ "آخر الؽؾؿة؟ تؽقن مقجقدًة يف الـطؼ، ) تؽقن مقجقدًة يف

(، فحقـئٍذ تؽقن مقجقدًة "يذهْب "، "يذهَب "، "يذهُب "(، )"محؿدٍ "، "محؿًدا"

هل لساٌن، يتؽؾؿ هبا الؿتؽؾؿ، ويستؿعفا  -كؿا تعرفقن-يف السؿاع: ٕن الؾغة

الم الؿستؿع، وهذا الؽالم الؿسؿقع يؿثَّؾ يف الؽتابة، فالؽتابة هل صقرٌة لؾؽ

 الؿـطقق.

: يعـل التل تظفر يف الـطؼ، ومـ ثؿَّ تظفر يف فؿعـك طالمات اإلطراب الظاهرة

ضفرت  "محؿدٌ "السؿاع، هذا هق إصؾ يف طالمات اإلطراب، فلكت إذا قؾت: 

 الضؿة، وإذا قؾت: أبقَك ضفرت طالمة اإلطراب القاو، طالماٌت ضاهرٌة.

 ولؽـفا مستقرٌة، ما معـك مستقرٌة؟ : يعـل أهنا طالمٌة مقجقدٌة، ومعـك مؼدرة

يعـل مغطاٌة، يعـل أن هـاك شقًئا سرتها وغطاها، ومـعفا مـ الظفقر، مـعفا أن 

 تؽقن ضاهرًة يف الـطؼ ويف السؿاع.

الػتك، أو ": آسؿ الؿؼصقر: هق آسؿ الؿختقم بللٍػ، كؼقلؽ: مثال ذلؽ

عٌؾ ماٍض، والػتك: ، جاء: ف"جاء الػتك"، إذا قؾت: "مصطػك، أو الؿستشػك

 فاطٌؾ، والػاطؾ حؽؿف الرفع. 

 ما ط مة الرفع إصؾقة؟ 

 الضؿة، فالػتك فاطٌؾ مرفقٌع. 

 ؟ ما معـك مرفقعٌ 

 : طؾك آخره ضؿًة، مرفقٌع يعـل كضع يف آخر آسؿ ضؿًة. مرفقٌع يعـل



 e 

g h 
f  077 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 
 

 : كضع يف آخر آسؿ فتحًة. مـصقٌب 

 رفقٌع ومـصقٌب ومجروٌر.: كضع يف آخر آسؿ كسرًة. هذا معـك ممجرورٌ 

 الػتك مرفقٌ ، ما معـك مرفقٌ ؟ 

؟ يعـل: وضع يف آخره ضؿٌة، ما معـك رفعفيعـل: أن الػعؾ الؿاضل جاء رَفَعف، 

 الػعؾ الؿاضل جاء وضع يف آخر الػتك ضؿًة، ما آخر الػتك؟ 

، ما يفؿـل أن تؽقن مؼصقرًة كائؿًة أو قائؿًة، هذه أمقٌر "ألٌػ "آخر الػتك 

 ، أقصد الـائؿة والؼائؿة كالهؿا ألٌػ، والحؽؿ واحٌد."ألٌػ "ئقٌة، لؽـفؿا إمال

إذن الػتك طؾك آخره ضؿة، وهل طالمة اإلطراب التل جؾبفا العامؾ، وهق 

الػعؾ جاء، وأوجدها يف آخر الػاطؾ، إٓ أنَّ الػتك مختقمٌة بإلػ، وإلػ يف 

 -يا إخقان-ٌة لؾسؽقن، إلػصبقعتفا مالزمٌة لؾسؽقن، إلػ يف العربقة مالزم

غقر الفؿزة، إلػ حرٌف، والفؿزة حرٌف آخر، فالفؿزة هذا حرٌف صحقٌح، يؼبؾ 

 الحركات والسؽقن، تؼقل: 

 (.  "ْأ  " – "ُأ  " – "إِ  " – "َأ  ") 

فـريد بف إلػ الؿدية، وهذه ٓ تؽقن إٓ وسط الؽؾؿة، حشق  "إلػ"وأما 

 الؽؾؿة، مثؾ: 

 (، أو يف آخر الؽؾؿة، مثؾ: ) سعك، أو مصطػك، أو فتك (.) قام، صام 

 مالزمٌة لؾسؽقن، ما معـك مالزمٌة لؾسؽقن؟  -إلػ الؿدية-هذه إلػ

 يعـل: ٓ يؿؽـ أن تتحرك. 

 ما معـك ٓ تتحر ؟ 

 يعـل ٓ يؽقن طؾقفا حركٌة. 

 ما الحركات؟ 



 e 

g h 
f  078 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

 )الضؿة، والػتحة، والؽسرة( هذه الحركات. 

 مـ الحركات، ٓ ضؿة، وٓ فتحة، وٓ كسرة، ماذا يؽقن؟  فنذا خال الحرف

 يؽقن ساكـًا. 

 إذن ما معـك ساكـ؟ 

: يعـل الخالل مـ الحركات، فؾفذا، السؽقن ٓ يعد حركًة، الحرف الساكـ

السؽقن طؽس الحركة، السؽقن خؾق الحرف مـ الحركات، فؾفذا طـدما وضع 

لسؽـات وإلك آخره، وضع رمز الخؾقؾ بـ أحؿد الػراهقدي رمقز الحركات وا

، كؿا يجدوه يف الؿصحػ أن، ثؿ تطقر مع الققت وصار "صرف خ"السؽقن 

 دائرًة: ٕهنا أسفؾ، صرف خ يعـل: خاٍل.

فإلػ مالزمٌة لؾسؽقن صبقعتفا، ثؿ إهنا يف الػتك وقعت طؾقفا ضؿٌة، ما الذي 

 حدث؟ 

 عفا مـ الظفقر. الذي حدث أن السؽقن الؿالزم لأللػ غطك الضؿة، أو مـ

 إذن فالضؿة مقجقدٌة أ   قر مقجقدٍة؟ 

مقجقدٌة: ٕن العامؾ أوجدها يف آخر آسؿ الؿرفقع، إٓ أن هـاك ماكًعا مـع 

هذه الضؿة مـ الظفقر، وغطاها، وسرتها، الػرق بقـ طالمة اإلطراب الظاهرة 

ؽان؟ مقجقٌد، والؿؼدرة كفذا الؼؾؿ، الؼؾؿ مقجقٌد أم غقر مقجقٍد أن يف هذا الؿ

وأن مقجقٌد أم غقر مقجقٍد يف الؿؽان؟ مقجقٌد، ما الػرق بقـ حالتقف؟ يف إولك 

مقجقٌد ضاهٌر، يعـل ضاهٌر لؾعقان، لؾعقـ كراه، ولؾثاكقة مقجقٌد، لؽـف مغطك مستقٌر، 

ما الذي مـعف مـ الظفقر؟ ثقبل، إذن ففق مقجقٌد لؽـ مـعف مـ الظفقر ثقبل، 

 اب. كذلؽ طالمة اإلطر

 ، كقػ كعرب الػتك مثاًل؟ "جاء الػتك"فنذا قؾت: 

كؼقل: فاطٌؾ، ما طالمة رفعف؟ الضؿة، فاطٌؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة، لؽـ 
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كؼقل: الؿؼدرة، ما معـك الؿؼدرة؟ يعـل الؿستقرة الؿغطاة، ما الذي سرتها 

ٕلػ وغطاها؟ السؽقن، السؽقن الؿالزم، لؿاذا السؽقن مالزٌم لأللػ؟ ٕن ا

يستحقؾ أن تتحرك، يستحقؾ، فؾفذا يؼقلقن: مـع مـ ضفقرها التعذر، ما معـك 

 كذا، يعـل 
َّ

التعذر؟ التعذر معـاه آستحالة، تؼقل: هذا شلٌء متعذٌر، يتعذر طؾل

 يستحقؾ، مـع مـ ضفقرها التعذر، يعـل آستحالة، يعـل استحالة تحريؽ إلػ.

  مة إطراٍب مؼدرٌة.ففذا معـك ط مة إطراٍب ضاهرٌة، وط

: فإصؾ يف طالمات اإلطراب أن تؽقن ضاهرًة، وتؽقن مؼدرًة يف مقاضع إذن

قؾقؾٍة، تتبعقها وذكروا مقاضعفا، طالمات اإلطراب الؿؼدرة تؽقن يف مقاضع 

 معقـٍة، 

يف آسؿ الؿؼصقر، يعـل الؿختقم بللٍػ، وطؼد لف الحريري  الؿقِع إون:

 اهلل.إن شاء -باًبا، وسـشرحف

آسؿ الؿـؼقص، الؿـؼقص: يعـل الؿختقم بقاٍء قبؾفا كسرٌة،  :الؿقِع الثاين

طل، وطؼد لف الحريري باًبا، وسـشرحف  إن شاء اهلل.-كالؼاضل والؿدَّ

آسؿ الؿضاف إلك ياء الؿتؽؾؿ، مثؾ: صديؼل، وكتابل،  :الؿقِع الثال 

 وديـل، ولؿ يذكره الحريري يف مؾحتف.

هق الػعؾ الؿضارع الؿعتؾ أخر، يعـل الؿختقم بللٍػ،  :والؿقِع الرابع

، وقد ذكرها الحريري "يؼضل"، أو الؿختقم بقاء، كـ"يدطق"، أو بقاو كـ"يسعك"كـ

 .يف إطراب الػعؾ الؿضارع 

 ففذا خالصة الؽالم طؾك طالمات اإلطراب بتؼسقؿقفؿا.

قاب بعد سقسرد إب قدمـا الؽالم طؾك هذيـ التؼسقؿقـ: ٕن الحريري 

ذلؽ غقر مراٍع لرتتقب التؼسقؿقـ، سقذكر باًبا طالمات إطرابف فرطقٌة، ويذكر باًبا 

طالمات إطرابف مؼدرٌة، ثؿ يعقد، ويذكر باًبا طالمات إطرابف فرطقٌة، وهؽذا، كحـ 
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 يف مؾحتف، بعد أن بقَّـا ذلؽ. سـسقر مع الحريري 

، فبعد أن ذكر -شاء اهلل إن-فعرفـا أكـا سـتابع الحريري يف ترتقب إبقاب

 الحريري طالمات اإلطراب إصؾقة الظاهرة يف ققلف: 

 فوووووالرفع ِوووووؿ آخووووور الحووووورو 

 

 

 والـصووووووج بووووووالػتح بوووووو  وقووووووق  

 

 

 والجووووووووور بالؽسووووووووورة لؾتبقوووووووووقـ

 

 

 والجووووووووز  يف السووووووووالؿ بالتسووووووووؽقـ 

 

 
 وشرحـا ذلؽ.

بدأ هـا بذكر إبقاب التل تخرج طالمات إطراهبا طـ طالمات اإلطراب 

صؾقة، يعـل إلك الػرطقة، أو تخرج طالمات إطراهبا طـ طالمات اإلطراب إ

 -إن شاء اهلل-الظاهرة، يعـل إلك الؿؼدرة، وسـذكر إبقاب تبًعا لف، وسـشرحفا

كستؿع إلك أخقـا الؽريؿ،  ،قاب، وهق باب إسؿاء الستةبمبتدئقـ بلول هذه إ

 طـ إسؿاء الستة. ة اإلطرابحَ ؾمُ يف  وهق يؼرأ ما قالف الحريري 

بسؿ اهلل، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، الؾفؿ اغػر لـا، ولشقخـا، 

 ولؾؿشاهديـ، والحاضريـ، ولجؿقع الؿسؾؿقـ.

 وإياكا:  قال الؿصـػ 
 فصم يف األمساء انعتح.

 وسوووووووووووتٌة ترفعفوووووووووووا بوووووووووووالقاو

 

 

 يف قوووووووووووقن كوووووووووووؾ طوووووووووووالٍؿ وراو 

 

 

 والـصوووج فقفوووا يوووا ُأخووول بوووإلػ

 

 

 ا  فووووواطر  واطتووووور وجرهوووووا بالقووووو 

 

 

 وهووووول: أخوووووق ، وأبوووووق طؿوووووران

 

 

 وذو، وفووووووووق ، وحؿووووووووق طثؿووووووووان 

 

 

 عووووووؿ هـووووووق ، عالوووووو  إسووووووؿا 

 

 

 فوووواحػظ مؼووووالل حػووووظ ذي الووووذكا  

 

 
أن هـاك ستة أسؿاٍء، لفا إطراٌب خاٌص، لفا طالمات إطراٍب  --ذكر

خاصٌة، وهذه إسؿاء هل: أبقك، وأخقك، وحؿقك، وفقك، وذو ماٍل، وهـقك، 
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 ققلف:  وهذا

 وهووووول: أخوووووق ، وأبوووووق طؿوووووران

 

 

 وذو، وفووووووووق ، وحؿووووووووق طثؿووووووووان 

 

 

 عووووووؿ هـووووووق ، عالوووووو  إسووووووؿا 

 

 

 فوووواحػظ مؼووووالل حػووووظ ذي الووووذكا  

 

 
أما أبقك، وأخقك، فؿعروفان، وأما حؿقك، فالحؿ وجؿعف أحؿاء، والؿمكث 

مـف حؿاة، فالؿشفقر أن أحؿاء الؿرأة أقارب زوجفا، إحؿاء الؿشفقر أهنؿ 

ج، بالـسبة لزوجتف، كلبقف، وأخقف، وطؿف، وأبـاء طؿف، وأمف، وما إلك أقارب الزو

ذلؽ، فلبق الزوج بالـسبة لؾزوجة حؿقها، وأم الزوج بالـسبة لؾزوجة حؿاهتا، 

 وهؽذا. 

ويف الحؿ لغات طـ العرب، يؼقلقن: الحؿم، والحؿل، والحؿ، والحؿق، كؾفا 

أيًضا طؾك أقارب الزوجة، لغاٌت يف هذه الؽؾؿة، وققؾ: إن إحؿاء يطؾؼقن 

بالـسبة لؾزوج، كلبقفا، وأخقفا، وطؿفا، وأمفا، فلبق الزوجة بالـسبة لؾزوج حؿقه، 

 وأم الزوجة بالـسبة لؾزوج حؿاتف، وهؽذا. 

إٓ أن الؿشفقر يف الؾغة أن أقارب الزوج يسؿقن أحؿاء، والؿػرد حؿق 

، وختـٌة، وأما تان، والؿػْخ وحؿاة، وأما أقرباء الزوجة فقسؿقن بإَ َ ـٌ رد َخَت

 إصفار والؿػرد صفٌر، فقطؾؼقن طؾك أقارب الزوج وأقارب الزوجة.

ض طـفا بالقاو، فق، ثؿ تضاف  وأما فقك، ففق الػؿ، إذا سؼطت مـف الؿقؿ، وطقِّ

 فقك، أو فق محؿٍد، يعـل فؿ محؿٍد.

وأما ذو، ففل هـا بؿعـك صاحب، ذو طؾٍؿ، صاحب طؾٍؿ، ذو ماٍل، صاحب 

 ، وهؽذا. مالٍ 

وأما كؾؿة هـقك، فالفـ كؾؿة ُيؽـك هبا طؿا يؼبح التصريح بف، كؾ كؾؿٍة يؼبح 

التصريح بؾػظفا، فنن العرب تؽـل طـفا بالفـ، وهذا مستعؿٌؾ إلك الققم يف مـاصؼ 

مختؾػٍة مـ الجزيرة العربقة، تؼقل مثاًل إذا اكؽشػت طقرة إكساٍن: غطِّ َهـَاك، ومـ 
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ـَ أبقفمـ تع»ذلؽ الحديث:  ، يعـل ققلقا لف: ُطض «زى بعزا  الجاهؾقة، فلطضقه َه

ـَ أباك، تبؽقًتا لف وتسؽقًتا.  َه

ففذه هل إسؿاء الستة، هذه إسؿاء الستة خصتفا العرب، وهؿ أهؾ الؾغة 

بعالمات إطراٍب خاصٍة هبا، ماذا يػعؾقن هبا يف الرفع؟ يضعقن فقفا واًوا، أبقك، 

ك، وأما يف الـصب، فقضعقن فقفا ألًػا، أكرمُت أباك، أخقك، جاء أبقك، جاء أخق

وأكرمُت أخاك، وأما يف الجر فقضعقن فقفا ياًء، يؼقلقن: سؾؿت طؾك أبقؽ، 

ومررت بلخقؽ، إذن فعالمة الرفع فقفا القاو، وطالمة الـصب فقفا إلػ، وطالمة 

 الجر فقفا القاء.

 وهذا هق ققل الحريري: 

 وسوووووووووووتٌة ترفعفوووووووووووا بوووووووووووالقاو

 

 

 قوووووووووووقن كوووووووووووؾ طوووووووووووالٍؿ وراو يف 

 

 

 والـصوووج فقفوووا يوووا أخووول بوووإلػ

 

 

 وجرهوووووا بالقوووووا  فووووواطر  واطتووووور  

 

 
: فاطٌؾ، ما طالمة "أبقك": فعٌؾ ماٍض، و"أكرمَ "تؼقل: أكرَم أبقك أبا محؿٍد، 

 رفعف؟ القاو.

يف أبقك،  "الؽاف"، هذا مػعقٌل بف، ما طالمة كصبف؟ إلػ، وأما "أبا محؿدٍ "

 اتصؾ باسٍؿ، مضاٌف إلقف.  فؿا إطراهبا؟ ضؿقرٌ 

: كؾ ضؿقر اتصؾ باسٍؿ، ففق مضاٌف ومضاٌف قؾـا مـ قبؾ، ضابًطا يف اإلطراب

يف أبا محؿٍد، أيًضا مضاٌف  "محؿدٍ "مضاٌف إلقف، و "أبقك"يف  "الؽاف"إلقف، ف

 إلقف.

، و "طـ": رضل اهلل طـ أبل بؽٍر، وكؼقل اسٌؿ مجروٌر  "أبل"حرف جرٍّ

 مضاٌف إلقف. "بؽر"وطالمة جره القاء، و

مضاٌف  "هريرة"فاطٌؾ، و "أبق"فعٌؾ ماٍض، و "روى"وتؼقل: َروى أبق هريرة، 

 إلقف.
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وتؼقل: ُروي طـ أبل هريرة، وتؼقل: طـ أبل صالٍح أكف قال: قال أبق هريرة: 

وتؼقل: طـ أبل صالٍح أن أبا أبق أبل هريرة؟ أن أبا هريرة: ٕنَّ أن تـصب اسؿفا، 

 وهؽذا. 

ٕسؿا  الستة، وهذا هق ط مات إطرابفا، إٓ أكفا ٓ ُتعرب ففذه هل ا

 بالحرو  بالقاو وإلػ والقا  إٓ بشرصقـ:

: أن تؽقن مػردًة، ما معـك مػردٌة، يعـل لقست مثـاًة، أبقان، وٓ الشرا إون

 مجؿقطة آباٍء، إخقة.

 : أن تؽقن مضافًة إلك غقر ياء الؿتؽؾؿ.الشرا الثاين

اشرتاط هذيـ الشرصقـ، تؿثقؾ الحريري لفا متقافرًة فقفا ويشقر ويدل طؾك 

هذه الشروط، قال: أخقك، فلضاف، وأبق طؿران، وفقك، وحؿق طثؿان، وأما 

ٓ تليت يف الؾغة أصاًل إٓ مضافًة، ٓ يؿؽـ  "ذو"، فؾؿ ُيؿثِّؾ لفا مضافًة: ٕن "ذو"

 أن تليت غقر مضافٍة، فاإلضافة مالزمٌة لفا طؾك كؾ حاٍل.

ا لؿ تتقفر هذه الشروط؟ إذا اكخرمت هذه الشروط أو بعضفا، فؿا حؽؿ هذه إذ

 إسؿاء؟

: إذا لؿ تؽـ مػردًة، كاكت مثـاًة، قؾت: )أبقان، أو أخقان، كبدأ بالشرط إول

أو حؿقان(، فنهنا ٓ ُتعرب إطراب إسؿاء الستة، وإكؿا تـتؼؾ إلك إطراب الؿثـك 

 ـصب وتجر بالقاء، أبقيـ.أيت، ُترفع بإلػ، أبقان، وتُ 

؟ حقـئذ ُتعرب إطراب هذا الجؿع، فنذا ُجؿعت جؿع وإن كاكت مجؿقطةً 

تؽسقٍر، فنهنا ُتعرب بعالمات اإلطراب إصؾقة، تؼقل: همِٓء آباٌء، وأكرمُت آباًء، 

 وسؾؿُت طؾك آباٍء، وهمِٓء إخقٌة، وأكرمُت إخقًة، وسؾؿُت طؾك إخقٍة.

ُمضافًة إلك غقر ياء الؿتؽؾؿ، صقب لق لؿ ُتضػ : أن تؽقن والشرط الثاين

أصاًل؟ الؽؾؿة لقست بؿضافٍة، قؾت: أب، أو إب، فنهنا تبؼك طؾك إصؾ، ُتعرب 
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بعالماٍت أصؾقٍة، تؼقل: جاَء أٌب، وأكرمُت أًبا، وسؾؿُت طؾك أٍب، وجاَء إُب، 

 بضؿٍة، وأكرمُت إَب، بػتحٍة، وسؾؿُت طؾك إِب، بؽسرٍة.

 أكرمُت أًخا صالًحا، وهذا حؿٌق طزيٌز، إن لف أًبا، وهؽذا.تؼقل: 

إن كاكت مضافًة، لؽـفا مضافٌة إلك ياء الؿتؽؾؿ، لق قؾت: أبل، وأخل، وحؿل، 

فنهنا حقـئٍذ ٓ ُتعرب بالحروف كإسؿاء الستة، وإكؿا ستـتؼؾ إلك إطراب آسؿ 

تؽقن  "أبل"مؼدرٌة، فالؿضاف إلك ياء الؿتؽؾؿ، فُتعرب بعالمات أصؾقٍة، ولؽـفا 

مثؾ صديؼل، ُتعرب يف الرفع بضؿٍة مؼدرٍة، ويف الـصب بػتحٍة مؼدرٍة، ويف الجر 

 بؽسرٍة مؼدرٍة.

هذا ما يتعؾؼ بإسؿاء الستة، وبنطراهبا، إن كان هـاك مـ سماٍل، أو كلخذ 

 طؾقفا بعض التطبقؼات.

 .(أسلن طـ آسؿ السادس)

 اسٌؿ ُيؽـك بف طـ ما يؼبح التصريح بؾػظف. : هـقك، وقؾـا: الفـ،آسؿ السادس

 (جئ حئ ىئ ىئ ی ی ی ی)مـ التطبقؼات طؾك ذلؽ: ققلف تعالك: 

 .[25]طبس: 

."مـ" "يقم يػر الؿرء مـ أخقف"  : حرف جرٍّ

ما طالمة جره؟ القاء، لؿ يؼؾ: مـ أخقه، ولؿ  "مـ": اسؿ مجرور بـ"أخقف"

 يؼؾ: مـ أخاه، وإكؿا قال: مـ أخقف.

 : معطقفان، لفؿا حؽؿ الؿعطقف طؾقف، إذن مجروران."مف وأبقفوأ"ثؿ قال: 

 : فؿجروٌر بالؽسرة، طالمٌة أصؾقٌة."أمف"أما 

 فؿجرور بالقاء: ٕكف مـ إسؿاء الستة. "أبقف"وأما 

َـّ )قال:   .[351]البؼرة:  (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋولؽ
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َـّ  َـّ  :"اهلل"حرف كاسخ، لػظ الجاللة  :لؽ  كصبفوطالمة  ـصقب م اسؿ لؽ

 .ػتحة ال

: خرب الؿبتدأ مرفقٌع، ما طالمة رفعف؟ القاو: ٕكف مـ إسؿاء "ذو فضؾ"و

 مـ الؿالزمة لإلضافة. "ذو"الستة، ما إطراب فضٍؾ؟ مضاٌف إلقف، فؽؾؿة 

 .[15]إحزاب:  (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)قال: 

 : حرف كػل."ما"

 : فعٌؾ ماٍض، يرفع اسؿف، ويـصب خربه."كان"

 ، مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة."محؿدٌ "أيـ اسؿ كان الؿرفقع؟ 

، أبا: خرب كان مـصقٌب، وطالمة كصبف "أبا أحد"أيـ خرب كان الؿـصقب؟ 

 إلػ، وهق مضاٌف، وأحٍد مضاٌف إلقف.

 .[78]يقسػ:  (ىئ ىئ ی ی ی ی جئ)قالقا: 

ممخٌر  "أًبا": هذا حرٌف كاسٌخ، يـصب اسؿف ويرفع خربه، اسؿف "إن"

تحة أم إلػ؟ طالمة الـصب الػتحة، أًبا، ما قال: أبك، مـصقٌب، وطالمة كصبف الػ

، طالمة كصبف الػتحة، لؿاذا كصب بالػتحة، ولؿ يـصب بإلػ؟ ٕكف  ـٌ فتحٌة وتـقي

 لؿ ُيضػ، أب، وقؾـا إسؿاء الستة ٓ ُتعرب هبذا اإلطراب إٓ إذا أضقػت.

 .[11]الرطد:  (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)قال: 

  لؿاذا لؿ يؼؾ: فقه، أو فقف؟

يعـل: لقبؾغ الؿاء فاه، لقبؾغ: فعٌؾ مضارٌع، والؿاء: فاطٌؾ، وفاه:  "لقبؾغ فاه"

 مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف إلػ، والفاء يف فاه: مضاٌف إلقف.

 .[28]الرو :  (ڳ ڱ ڱ ڱ)قال: 

 : فعؾ أمٍر، والػاطؾ مسترتٌ تؼديره أكت."آت"
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إلػ، والؼربك: مضاٌف  : مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف"ذا الؼربك"و

 إلقف. 

 .[15]الحجرات:  (ۈ ٴۇ ۋ)قال: 

 طؾك السؽقن، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب."إكؿا"
ٌّ

 : حرف حصٍر، مبـل

: ٕكف جؿع مذكٍر -كؿا سقليت-: مبتدٌأ مرفقٌع، وطالمة رفعف القاو"الؿممـقن"

 سالؿ.

، ولؿ ُيرفع : الخرب، مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة، لؿاذا ُرفع بالضؿة"إخقةٌ "و

 بالقاو؟ ٕكف لقس مػرًدا، هذا جؿٌع.

 .[116]إكعا :  (ۉ ې ې ې ې ى ىائ)قال: 

 : فعٌؾ وفاطٌؾ."حرمـا"

 : مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف الػتحة، وهق مضاٌف."كؾَّ "

 : مضاٌف إلقف مجروٌر، ما طالمة جره؟ القاء."ذي"و

 .«الؿممـ أخق الؿممـ»قال: 

 : مبتدأ."الؿممـ"

 : خرب الؿبتدأ مرفقٌع، وطالمة رفعف القاو."أخق"و

هؾ تقافرت الشروط؟ كعؿ، هؾ هق مػرٌد؟ لقس مثـك وٓ جؿًعا؟ كعؿ، هؾ هق 

، ولفذا رفع بالقاو، «الؿممـ أخق الؿممـ»مضاٌف؟ كعؿ، أضقػ إلك الؿممـ 

 والؿممـ مضاف إلقف.

 .[65]إطرا :  ( ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ)قال: 

: مػعقٌل بف "أخاهؿ"ٍد أرسؾـا أخاهؿ، فواهلل أطؾؿ: وإلك طا-الؿعـك

 مـصقٌب، وطالمة كصبف إلػ.
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )ماذا قالقا:  (ڀ ڀ)قال تعالك: 

 .[8]يقسػ:  (ک ک گ گ گ

 ."لققسػ وأخقه أحب إلك أبقـا"هذا الؿؼقل، ماذا قالقا؟ قالقا:  "لققسػ"

وطالمة رفعف الضؿة : مبتدٌأ، والالم ٓم آبتداء، إذن مبتدٌأ مرفقٌع، "يقسػ"

 ."لققسػ"

: معطقٌف طؾك مرفقٍع، ففق مرفقٌع، ما طالمة رفعف؟ القاو، والفاء يف "أخقه"و

 أخقه مضاٌف إلقف.

، و "إلك"إلك أبقـا:  اسٌؿ مجروٌر، وطالمة جره القاء: ٕكف مـ  "أبقـا"حرف جرٍّ

 يف أبقـا؟ مضاٌف إلقف. "كا"إسؿاء الستة، ما إطراب 

: إن تـصب اسؿفا، وأباكا: اسؿفا مـصقٌب، وطالمة "أباكا إنَّ  مـا وكحـ طصبةٌ "

 كصبف إلػ.

ضؿقر  "كا"، ثؿ ضؿقر "أبا"ما إطراهبا؟ هل  "أباكا"يف  "كا"إخ الؽريؿ، 

 ."أباكا"الؿتؽؾؿقـ 

مضاٌف إلقف، كؾ ضؿقٍر  "كا"اسؿ إن مـصقٌب، وطالمة كصبف إلػ، و "أبا"

 قف.اتصؾ باسٍؿ ففق مضاٌف ومضاٌف إل

 قال أحؿد شققل: 

اٍ    أٓ يوووووووووووووووووووا ُربَّ خووووووووووووووووووودَّ

 

 

 مووووووووووووووـ الـوووووووووووووواس ت ققووووووووووووووف 

 

 

 يعقوووووووووج السوووووووووؿَّ يف إفعوووووووووك

 

 

 وكووووووووووووووؾ السووووووووووووووؿل يف فقووووووووووووووف 

 

 
وطالمة جره القاء، ما إطراب القاء  "يف"، وفقف: اسٌؿ مجروٌر بـ: حر  جرٍّ "يف"

 ؟ مضاٌف إلقف."فقف"يف 

سؿاء الستة: القاو، لـا مـ ذلؽ يا إخقان: أن طالمات اإلطراب يف إ نَ با
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وإلػ، والقاء، يعـل طالمات إطراٍب أصؾقٌة أو فرطقٌة؟ فرطقٌة، أو كؼقل: أصؾقٌة 

مؿدودٌة، مؿطقصٌة، ٕن الضؿة إذا مددهتا صارت واًوا، يعـل بدل أن تؼقل: يف أب، 

جاء أٌب بضؿٍة، ثؿ أضػفا إلك كػسؽ، بدل أن تؼقل: جاء، فلضػفا إلك مضاٍف إلقف 

ؿتؽؾؿ، كالؿخاصب، بدل أن تؼقل: جاَء أُبؽ، تؿد الضؿة، جاُء أبقَك، غقر ياء ال

هؽذا العرب مدوها، لؿ يؿدوا كؾ الضؿات، مدوا الضؿة يف إسؿاء الخؿسة، 

 فصارت واًوا، أبقك.

ًٓ مـ أن تؼقل: أكرمُت أًبا، أكرمُت َأَبَؽ، يؿدون الػتحة، ويف الـصج : بد

 ٕسؿاء الستة. أكرمُت أباَك، مدوا الػتحة هـا يف ا

ًٓ مـ أن تؼقل: سؾؿُت طؾك َأبَِؽ، يؿدون الؽسرة، سؾؿُت طؾك  ويف الجر: بد

 أبقَؽ.

إذن العرب مدت اإلطراب إصؾقة يف هذه إسؿاء الستة، فصارت طالمات 

 إطراهبا يف الرفع القاو، ويف الـصب إلػ، ويف الجر القاء.

ؾك حسـ حضقركؿ اكتفك الدرس طؾك ذلؽ، والحؿد هلل، وأشؽركؿ ط

واستؿاطؽؿ، وأشؽر اإلخقة وإخقات، الؿستؿعقـ والؿستؿعات، واهلل أطؾؿ، 

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
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ُ
اظِـــغ

َّ
 انت

ُ
زض

َّ
  انــد

﷽ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد وطؾك آلف 

 وأصحابف أجؿعقـ، أما بعد.

طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وبقاكؿ يف هذه الؾقؾة، لقؾة  فسالم اهلل

 إربعاء، الثَّامـ مـ شفر ربقٍع إول، مِـ سـِة ثؿاٍن وثالثقـ وأربعؿائٍة وألٍػ.

رس مـ مديـة  وكحـ يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة: لـعؼد هذا الدَّ

رُس التَّاِسُع مِـ دُ  -حرسفا اهلل-الرياض ، "ة اإلطرابحَ ؾمُ "ُروِس وهق الدَّ

 طؾقف رحؿة اهلل. -لؾحريري البصري

رس بؿشقئة اهلل سقؽقن طؾك  طالمات إطراب آسؿ "والؽالم يف هذا الدَّ

 . "الؿـؼقص، وطالمات إطراب آسؿ الؿؼصقر

رِس الؿاضل كان الؽالُم طؾك  ، وطرفـا "طالمات إطراب إسؿاء الستة"يف الدَّ

 فرطقٍة؟  ؾقٍة. حركات، أم بحروٍف أهنا ُتعرب بعالماٍت أص

، وطالمة "أبقك"، مثؾ: "القاو"كان اإلطراب بحروٍف فرطقٍة، طالمة الرفع 

 ."أبقؽ"، مثؾ: "القاء"، وطالمة الجر "أباك"، مثؾ: "إلػ"الـصب 

اكتؼؾ الحريري مـفا، مـ إسؿاء الستة، إلك آسؿ الؿـؼقص، ثؿ آسؿ 

ُمؾحة "أن يذكر يف هذا الؿقضع مِـ  ري الؿؼصقر، فـاسب كؿا رأى الحري

، حروف العؾة، ويـبف لذكرها: ٕن إسؿاء الستة كؿا رأيتؿ صار إطراهبا "اإلطراب

بالقاو والقاء وإلػ، وهل حروف العؾة كؿا سقذكر، وكذلؽ الؿـؼقص، ٓبد أن 
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ؿا يؽقن مختقًما بالقاء، كؿا سقليت، والؿؼصقر، ٓبد أن يؽقن مختقًما بإلػ ك

سقليت، فـاسب يف هذا الؿقضع أن يذكر حروف العؾة، فؾـؼرأ ما قالف، ولـسؿع ذلؽ 

 مـ إخ الؼارئ، فؾقتػضؾ.

أطقذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿ، بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل، وصؾك 

 اهلل طؾك كبقـا محؿٍد، وآلف وصحبف أجؿعقـ.

 وإياكا:  قال الحريري 

 تاب حسٔف انؼهح.
 او والقووووا  جؿقًعووووا وإلووووػوالووووق

 

 

 

 

 هووووـ حوووورو  آطووووت ن الؿؽتـووووػ 

 

 

 

 ذكر يف هذا البقت أحرف العؾة، وهل ثالثٌة، كؿا َكصَّ طؾقفا، وهل: 

، هذه الثالثة ُتسؿك أحرف الِعؾة، ويجؿعفا بعض "القاء -القاو -إلػ"

 القاو و إلػ و"، واي تجؿع حروف العؾة، وهل: "واي"الؿتلخريـ يف ققلؽ: 

 ."القاء

 ما معـك العؾة يف الؾغة؟ 

أصابتف طؾٌة، الِعؾة يف الؾغة الؿرض، سؿقت هذه إحرف بلحرف العؾة، لؿا 

يصقبفا مـ زيادٍة قد تزاد يف الؽالم، أو حذٍف، قد ُتحذف مـ بعض الؽؾؿات، أو 

 قؾٍب. 

، وغقر ذلؽ مؿا يصقبفا، "واًوا"تؼؾب:  "القاء". و"ألًػا": "القاو"قد ُتؼؾب 

سؿقت أحرف العؾة، فالقاو ُمطؾًؼا، وإلػ ُمطؾًؼا، والقاء ُمطؾًؼا، تسؿك أحرف ف

 طؾٍة.

، و "أحرف الؾقـ"هـاك أيًضا مصطؾحان ُمؼاربان ٕحرف العؾة، وهؿا: 

 ، سـذكر الػرق الؿشفقر بقـفا، يعـل: الػرق بقـفا طؾك الؿشفقر."أحرف الؿد"

ا حروف ِطؾٍة، يعـل: سقاًء أكاكت ُمطؾؼً  "إلػ والقاو والقاء"أي:  "واي"فـ 
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 ساكـًة أم كاكت ُمتحركًة، ففل أحرف طؾٍة. 

ففل أحرف الِعؾة إذا سؽـْت، وقبؾفا حركٌة مجاكسٌة، مثؾ:  "الؿد"وأما أحرف 

إذا سؽـْت وقبؾفا كسرة،  "القاء"، و"يؼقل"إذا سؽـْت وقبؾفا ضؿٌة، مثـؾ:  "القاو"

، فتؽقن حقـئٍذ "قال"بؾفا فتحة، مثـؾ: إذا سؽـْت وق "إلػ"، و "ققؾ"مثـؾ: 

 أحرف مد، وهل أيًضا أحرف طؾة.

ا أحر  الؾقـ طؾك الؿشفقر، ففل أحر  العؾة إذا سؽـْ ، وقبؾفا حركٌة  وأمَّ

، "خق "، مثؾ: "فتحةٌ "إذا سؽـْ  وقبؾفا  "القاو" قر مجاكسٍة، يعـل: 

 ."يق "، و"قق "و

، بؾ دطقكا كعقد تعريػ "قت، وزيتب"والقاء إذا سؽـْت، وقبؾفا فتحٌة، مثؾ: 

 أحرف الؾقـ.

فـؼقل يف تعريػ أحرف الؾقـ: أحرف الؾقـ هل: حروف العؾة إذا سؽـْت 

ـٌ وقبؾف فتحٌة،  "ققم"وقبؾفا فتحٌة، هذا أضبط، فؾفذا  القاو حرف لقـ: ٕكف ساك

أيًضا حرف لقـ: ٕن  "قال"حرف لقـ: ٕن القاء ساكـٌة، وقبؾفا فتحٌة، و "بقت"و

 ٕلػ ساكـٌة، وقبؾفا فتحٌة. ا

فإحرف هـا أحرف لِقـ، وأيًضا أحرف طؾٍة، فبان مـ ذلؽ أنَّ إلػ دائًؿا 

، وحرف لقـ: ٕن إلػ مـ صبقعتفا أهنا تؾزم السؽقن، وما  حرف طؾٍة، وحرف مدٍّ

 قبؾفا يؾزم الػتح، وهذا سقلتقـا بعد قؾقٍؾ يف الؿؼصقر. 

تتحرك بػتٍح أو ضؿٍّ أو كسٍر، وقبؾفا يؾزم  تؾزم السؽقن، يعـل: ٓ "إلػ"

ضؿٌة، وٓ كسرٌة، وٓ سؽقٌن، فؾفذا هل حرف  "إلػ"الػتح، يعـل: ٓ يليت قبؾ 

طؾٍة دائًؿا، ومدٍّ ٕهنا ساكـٌة، وقبؾفا حركٌة مجاكسٌة، وحرف لقـ: ٕهنا ساكـٌة وقبؾفا 

 فتحٌة.

ا  إذا سؽـْت وقبؾفا  "مدٍّ "دائًؿا، وتؽقن حرف  "طؾةٍ "ففل حرف  "القاو"وأمَّ
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 إذا سؽـْت وقبؾفا فتحٌة.  "لقـ"ضؿٌة، وتؽقن حرف 

إذا سؽـْت وقبؾفا  "مدٍّ "ُمطؾًؼا، وتؽقن حرف  "طؾةٍ "تؽقن حرف  "القاء"و

 إذا سؽـْت وقبؾفا فتحٌة. "لقـ"كسرٌة، وتؽقن حرف 

 ففذا هق التؼسقؿ الؿشفقر، والتػريؼ بقـ أحرف الؾقـ والؿد والعؾة.

ـتؼؾ الحريري إلك الؽالم طؾك باٍب جديٍد مـ أبقاب طالمات أن سق

 اإلطراب، التل ٓ تؽقن أصؾقًة ضاهرًة.

سـبدأ أن بآسؿ الؿـؼقص، وكسؿع ما قالف الحريري يف ذلؽ، بؼراءة إخ 

 الؽريؿ، فؾقتػضؾ.

 : قال الؿملػ 

 إػساب االظى ادلُقٕص
 والقوووا  يف الؼاِووول ويف الؿستشوووري

 

 

 رفعفوووووووووووا والجووووووووووورسووووووووووواكـٌة يف  

 

 

 وتػووووووتح القووووووا  إذا مووووووا كصووووووج

 

 

 كحووووووق لؼقووووووُ  الؼاِوووووول الؿفووووووذب 

 

 

ووووووووَر الؿـؼووووووووق   وكووووووووقن اْلُؿـَؽَّ

 

 

 يف رفعووووووووووف وجووووووووووره خصقصووووووووووا 

 

 

 تؼووووووقن: هووووووذا مشووووووترٍ مخوووووواد ٌ 

 

 

 وافوووووز  إلوووووك حووووواٍ  حؿووووواه مووووواكع 

 

 

 وهؽوووووذا تػعوووووؾ يف يوووووا  الشوووووجل

 

 

 وكوووووؾ يووووواٍ  بعووووود مؽسوووووقٍر تجووووول 

 

 

 هووووووووذا إذا مووووووووا وردت مخػػووووووووة

 

 

 ؿووووف طـوووول ففووووؿ صووووايف الؿعرفووووةفافف 

 

 
طؾك طالمات إطراب آسؿ الؿـؼقص، فؿا الؿراد  --تؽؾؿ الحريري

 بآسؿ الؿـؼقص؟ 

 آسؿ الؿـؼقص: هق آسؿ الؿعرب، الذي آخره ياٌء قبؾفا كسرٌة. 

 ٓبد أن يؽقن اسًؿا ُمعرًبا، يعـل: ُكخرُج ماذا؟ 
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 : ٕكف فعٌؾ. "يؼضل"بـؽؾؿة: آسؿ: ُيخرج الحروف وإفعال، ٓ أحد يؿثِّؾ 

هذه  "هذه"، أو"الذي"آسؿ الؿعرب: ُيخرج آسؿ الؿبـل، ٓ كؿثِّؾ بـؽؾؿة: 

 أسؿاٌء مبـقٌة.

الذي آخره ياٌء قبؾفا كسرٌة: ومثَّؾ الحريري لالسؿ الؿـؼقص يف أبقاتف بخؿسة 

 . "الؼاضل و الؿستشري، و مشرتٍ، و حاٍم، و الشجل"أمثؾٍة: 

، -أي: الحامل-، وحامٍ -أي: الؿشرتي-ؿستشري، ومشرتٍ الؼاضل، وال"

 ."والشجل، كؾفا أسؿاٌء مختقمٌة بقاٍء، وهذه القاء قبؾفا كسرةٌ 

 مثَّؾ بالؿستشري، ما الؿراد بالؿستشري؟ 

ُيؼال: استشرى الرجؾ إذا لجَّ يف إمر، واستشرى إمر إذا اكتشر، واستشرى 

ت، يعـل: صؾب شراء هذا البقت، يف إذا صؾب الشراء، استشرى محؿٌد هذا البق

 ققلف: استػفؿ، يعـل: صؾب الػفؿ.

ا الشجل الذي مثَّؾ بف: فالشجل بقاٍء ساكـٍة، طؾك وزن  ، ففق اسٌؿ "َفِعؾ"وأمَّ

، "محؿٌد شٍج "، أو "رأيت فالًكا الشجل"مـؼقٌص، وهق الحزيـ الؿفؿقم، تؼقل: 

، بتشديد القا
ُّ

، فال يؽقن "فعقؾ"ء، طؾك وزن ويؼال يف هذه الؽؾؿة أيًضا: الشجل

 اسًؿا مـؼقًصا. 

 "ومـ أمثؾة العرب: 
ِّ

، إكساٌن خالل الؿشاكؾ، خالل "ويٌؾ لؾشجل مـ الخؾل

، ما طـده 
ٌّ

الفؿقم، فقـصح الشجل، يؼقل: ٓ هتتؿ، الؿسللة سفؾٌة، صبًعا خؾل

مشاكؾ، وٓ طـده هؿقٌم، وٓ يعرف الفؿقم التل طـد الشجل، فقؼقل لف مثؾ هذا 

 "الؽالم، فتؼقل العرب: 
ِّ

 مـ الخؾل
ِّ

 ."ويٌؾ لؾشجل

 فؽؾ هذه إسؿاء أسؿاٌء مـؼقصٌة: ٕهنا مختقمٌة بقاٍء قبؾفا كسرٌة. 

الفادي، والداطل، والـادي، والراضل، "ومـ أمثؾة آسؿ الؿـؼقص: 

، "الؿفتدي، والؿرتضل، والؿدطل، والؿربل" :، وكذلؽ"والؿاشل، والجاري
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 وهؽذا.

، أو "مـ آسؿ الؿـؼقص آسؿ الؿختقم بقاٍء مشددٍة، ك ولؽـ لقس 
ّ

الؽرسل

 
ّ

، أو طؾل
ّ

 هذا مختقٌم بقاٍء مشددٍة، "الؼحطاينّ، أو الؼرشل
ٌّ

، طؾل
ّ

، إكساٌن اسؿف طؾل

لؿاذا؟ ٕن هذه إسؿاء الؿختقمة بقاٍء مشددٍة، هل مختقمٌة بقاٍء، لؽـ هذه القاء 

، الؿتطرفة قبؾفا ياٌء ساكـٌة: ٕن الحر ـٌ ف الؿشدد طبارٌة طـ حرفقـ، إلػ ساك

والثاين متحرٌك، إذن فؾقس اسًؿا مختقًما بقاٍء قبؾفا كسرٌة، بؾ اسٌؿ مختقٌم بقاٍء قبؾفا 

 سؽقٌن.

، كـ  ـٌ ، "ولقس مـ آسؿ الؿـؼقص آسؿ الؿختقم بقاٍء قبؾفا ساك
ْ

ضبل

 وكحق ذلؽ: ٕهنا لقست مختقمًة بقاٍء قبؾفا كسرٌة.  "وجدْي 

: العا
ّ

 "مة يف كثقٍر مـ البؾدان يؼقلقن يف طؾل
ْ

: "طؾل
ّ

 "، ويؼقلقن يف ضبل
ْ

، "ضبل

، فال يماخذ بف.
ٌّ

 فـؼقل: هذا كطٌؼ طامل

 هذا هق ققل الحريري:

 وهؽوووووذا تػعوووووؾ يف يوووووا  الشوووووجل

 

 

 وكوووووؾ يووووواٍ  بعووووود مؽسوووووقٍر تجووووول 

 

 

 هووووووووذا إذا مووووووووا وردْت مخػػووووووووة

 

 

 فاففؿووووف طـوووول ففووووؿ صووووايف الؿعرفووووة 

 

 
مخػػًة، يعـل القاء يف آخر الؿؼصقر مخػػٌة، ولقست مشددًة  هذا إذا ما وردْت 

، والؼحطاينّ"كـ
ّ

 ."طؾل

 هووووووووذا إذا مووووووووا وردت مخػػووووووووة

 

 

 فاففؿووووف طـوووول ففووووؿ صووووايف الؿعرفووووة 

 

 
وققلف: تجل ماذا يؼصد؟ يؼصد تجلء فخػػ الفؿزة طؾك لغٍة مـ يخػػ 

 الفؿزة، وهذا جائٌز يف الشعر، كؿا كبفـا طؾك ذلؽ مراًرا.

 آسؿ الؿـؼقص، فؿا طالمات إطرابف؟  طرفـا

ذكر الحريري أنَّ آسؿ الؿـؼقص يف الرفع والجر تؾزم ياؤه السؽقن، تؽقن 

ياؤه ساكـًة، فُقعرب بعالماٍت أصؾقٍة مؼدرٍة، ُيعرب حقـئٍذ يف الرفع بضؿٍة مؼدرٍة، 
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اضل يا جاء الؼ"ويف الجر بؽسرٍة مؼدرٍة مع أن القاء تؾزم السؽقن، يف الرفع تؼقل: 

 ."سؾؿت طؾك الؼاضل يا محؿد"، ويف الجر: "محؿد

 الؼاِل طؾك وزن ماذا؟ 

، "العالؿ، الػاهؿ، الراكب، الحارس"، مثؾ: "الػاطؾ"الؼاضل طؾك وزن 

 "تؼقل: 
ُ

، هذا هق الؼقاس "جاء العالؿ والػاهؿ والراكب والحارس والؼاضل

قن طالًؿا أو صالب الؿفجقر الؿرتوك، ٓبد أن تعرف الؿجفقل إذا أردت أن تؽ

 طؾٍؿ.

هذا الؼقاس الذي هجرتف العرب وتركتف، الؼقاس أن تؼقل: جاء العالُؿ، 

.
ُ

 والحارُس، والؼاضل

 هذا الؼقاس لؿاذا هجرتف العرب وتركتف؟ 

 وقعت طؾك أي حرٍف؟ 
ُ

 ٕكف الضؿة يف الؼاضل

بـت القاو، والقاو طدوة القاء،  -كؿا كعرف-وقعت طؾك القاء، والضؿة

العؾة هذه، إذا التؼت القاو والقاء، ٓبد تؼؾب القاو إلك ياٍء، وتدغؿ، ما حروف 

، كذلؽ يف 
ُ

يجتؿعان، يعـل: وققع الضؿة طؾك القاو سبب ثِؼٍؾ يف الصقت، الؼاضل

هذا الؼقاس، لؽـ الثِّؼؾ كشل مـ وققع  "سؾؿُت طؾك العالِؿ، والحارِس، والؼاضِل "

ؾك أمفا، فؽلن هـاك ياءْيـ، كقػ تخؾَّص الؽسرة طؾك القاء، يعـل وققع الؽسرة ط

؟ الذي "جاء الؼاضل"العرب مـ هذا الثِّؼؾ؟ بتسؽقـ القاء، ما الذي حدث يف 

 أن الؼاضل رفعف الػعؾ جاء، ما معـك رفعف؟  "جاء الؼاضل"حدث يف 

يعـل وِع طؾك آخره ِؿًة، إذن الؼاِل يف آخره ِؿٌة، ط مة الرفع، والضؿة 

 ؾَّص العرب مـ هذا الثلؼؾ؟ هذه عؼقؾٌة، كقػ تخ

ـْت القاء، إذن فالقاء حقـئٍذ اجتؿع طؾقفا الضؿة طالمة اإلطراب، والسؽقن  سؽَّ

الؿجؾقب لؾتخؾص مـ الثِّؼؾ، السؽقن الؿجؾقب لؾتخؾص مـ الثِّؼؾ غطك 
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الضؿة، وسرتها، ومـعفا مـ الظفقر، وقد شرحـا مـ قبؾ الؿراد بالعالمة الؿؼدرة، 

غطاها وسرتها ومـعفا مـ الظفقر، الذي  ءٌ ؿقجقدة، لؽـ هـاك شليعـل العالمة ال

 مـعفا مـ الظفقر هـا السؽقن، السؽقن الؿجؾقب لؿاذا؟ 

 الؿجؾقب لؾثلؼؾ؟ أو لدفع الثلؼؾ؟ 

الؿجؾقب لدفع الثِّؼؾ، ٓبد أن تػفؿ، الؿجؾقب لدفع الثِّؼؾ، الذي مـع الضؿة 

يختصر الـحقيقن والؿعربقن ذلؽ، مـ الظفقر السؽقن الؿجؾقب لدفع الثِّؼؾ، 

يعـل ققلؽ السؽقن الؿجؾقب لدفع الثِّؼؾ، يختصرون ذلؽ بؼقلفؿ: الثِّؼؾ، مـع 

مـ ضفقرها الثِّؼؾ، يعـل السؽقن، الذي مـع الضؿة مـ الظفقر هق السؽقن 

 الؿقجقد، صقب السؽقن ما الذي جؾبف؟ دفع الثِّؼؾ.

ت الؼاضل.  "ؾكط"كؾؿة  "طؾك الؼاضل ُت سؾؿ"كذلؽ يف الؽسر   جرَّ

تف؟ وِع  طؾك آخره كسرًة، طؾك القا  كسرًة، عؿ إن العرب  ما معـك جرَّ

ـ  القا  دفًعا لؾثلؼؾ، السؽقن الؿجؾقب لدفع الثلؼؾ مـع الؽسرة مـ الظفقر.  سؽَّ

فاطٌؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف  "الؼاضل"فـؼقل يف اإلطراب: جاء الؼاضل، 

أو مـعفا مـ الظفقر، كؾف بؿعـك واحٍد، مـعفا مـ  الضؿة الؿؼدرة، مـع مـ ضفقرها

 الظفقر الثِّؼؾ.

، و"طؾك"طؾك الؼاضل يا محؿد،  ُت سؾؿ : اسٌؿ مجروٌر "الؼاضل": حرف جرٍّ

 ، وطالمة جره الؽسرة الؿؼدرة، مـعفا مـ الظفقر الثِّؼؾ."َطَؾك"بـ 

 إذن: ما الذي يؿـع الحركات هـا مـ الظفقر؟ الذي يؿـعفا الثِّؼؾ.

ؾفذا إذا جئـا إلك الـصب، فنن الػتحة ستظفر طؾك الؿـؼقص، يؼقلقن: ف

 يا محؿد، سؿع
َ

 يا محؿد، فقـصبقن بػتحٍة ضاهرٍة. ُت أكرمُت الؼاضل
َ

 الداطل

 لؿاذا تظفر الػتحة يف كصج الؿـؼق ؟ 

الجقاب: ٕن الؿاكع هق الثِّؼؾ، والثِّؼؾ هؾ سقؿـع كؾ الحركات، أم يؿـع 
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 ؟ سقؿـع الحركات الثؼقؾة فؼط.الحركات الثؼقؾة فؼط

 هذا يؼقدكا إلك معرفة الحركات، ما الحركات؟

 الحركات ع عٌة: وهل: الضؿ، والؽسر، والػتح.

أخػ هذه الحركات الػتح، سؿل فتًحا: ٕكف مجرد فتح الػؿ، أغؾؼ فؿؽ، ثؿ 

 فتحة.  "أ"افتحف فؼط وادفع هقاًء تـطؼ بالػتحة، 

يؼقلقن: إلك طالجْقـ، أن تػتح الشػتقـ ثؿ لؽـ الضؿة تحتاج إلك طؿؾْقـ، 

 ."ُأ  "تضؿفؿا 

والؽسرة كذلؽ تحتاج إلك طؿؾْقـ، طالجْقـ، تػتح الشػتقـ ثؿ تـزلفؿا إلك 

 ."إِ  "أسػؾ 

فصارت الضؿة والؽسرة ثؼقؾتْقـ، ٓحتقاجفؿا إلك طؿؾْقـ طالجْقـ، وأما 

ة والؽسرة لثؼؾفؿا الػتحة فصارت خػقػًة: ٕهنا تحتاج إلك طؿٍؾ واحٍد، فالضؿ

يؿـعفؿا الثِّؼؾ مـ الظفقر طؾك الؿـؼقص، وأما الػتحة طالمة الـصب، فألهنا 

 خػقػٌة ٓ يؿـعفا الثِّؼؾ مـ الظفقر فتظفر. 

 هذه طالمات الؿـؼقص، وهل التل كص طؾقفا الحريري يف ققلف: 

 والقوووا  يف الؼاِووول ويف الؿستشوووري

 

 

 سووووووووووواكـٌة يف رفعفوووووووووووا والجووووووووووور 

 

 
 ؟ يف رفعفا والجر، يف حالة الرفع والجر، صقب ويف الـصب، قال: ساكـٌة متك

 وتػووووووتح القووووووا  إذا مووووووا كصووووووج

 

 

 كحووووووق لؼقووووووُ  الؼاِوووووول الؿفووووووذب 

 

 
 يعـل أن الػتحة طالمة الـصب تظفر،  "تػتح القاء"قال: )وتػتح القاء(، يعـل بـ

 ده. هذا مراده، ولػظف لقس بدققٍؼ: ٕن الػتح يطؾؼ طؾك الؿبـقات، لؽـ هذا مرا

 تؽؾؿ طؾك مسللٍة مفؿٍة يف الؿـؼقص، وهل:  - -ثؿ إن الحريري

إثبات ياء الؿـؼقص وحذففا، الؿـؼقص لؿاذا سؿل مـؼقًصا؟ أكقد أن هـاك ما 
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 يـؼص مـف، فسؿل مـؼقًصا، وهل القاء. 

 يا  الؿـؼق  متك تثب ؟ ومتك ُتحذ  أي: تـؼص مـف؟. 

الؼاضل، أو  "لأ"كان مؼروًكا بـ  بقَّـ ذلؽ الحريري، فؼال: إن الؿـؼقص إذا

قاضل بؾدتـا "و "فنن القاء تثبت، تؼقل: جاء الؼاضل "قاضل بؾدتـا"مضاًفا، كـ 

، "طؾك الؼاضل ُت سؾؿ"، "قاضل بؾدتـا ُت أكرم"و "الؼاضل ُت أكرم" "طادٌل 

 ."طؾك قاضل بؾدتـا ُت سؾؿ"

، فنن "قاضٍ "ا، وٓ ُمضافً  "لأ"وإذا كان الؿـؼقص كؽرًة، يعـل لقس َمؼروًكا بـ 

 القاء حقـئٍذ ُتحذف مـف يف الرفع والجر. 

، بضاٍد وتـقيـ مـ دون ياٍء، ويف "سؾؿُت طؾك قاضٍ "، "جاَء قاضٍ "تؼقل: 

الـصب: طالمة الـصب الػتحة الظاهرة، فتظفر الػتحة، وتثبت القاء، تؼقل: 

 ، تثبت القاء."أكرمُت قاضًقا، سؿعُت أو سؿعـا مـادًيا"

   يا  الؿـؼق ؟إذن فؿتك ُتحذ

ًرا يف حالتل الرفع والجر. ر يف الرفع والجر. ُتحذف إذا كان ُمـَؽَّ  ُتحذف إذا ُكؽِّ

 وهذا هق ققل الحريري: 

ووووووووَر الؿـؼووووووووق   وكووووووووقن اْلُؿـَؽَّ

 

 

 يف رفعووووووووووف وجووووووووووره خصقصووووووووووا 

 

 

 تؼووووووقن: هووووووذا مشووووووترٍ مخوووووواد ُ 

 

 

 وافوووووز  إلوووووك حووووواٍ  حؿووووواه مووووواكع 

 

 
َر الؿـؼقص"ققلف:  ر إذا كان اسًؿا مـؼقًصا فنكؽ  "وكقن اْلُؿـَؽَّ يعـل: أن الؿـؽَّ

 تـقكف تـقيـًا بعد حذف يائف. 

 . "جاَء قاضٍ "يف حالة الرفع  -

 . "سؾؿُت طؾك قاضٍ "ويف حالة الجر:  -

 : خربٌ مرفقٌع. "مشرتٍ": مبتدٌأ و"هذا"، "هذا ُمشرتٍ "فالرفع َمثََّؾ لف بؼقلف: 
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 ؟ "هذا ُمشرتٍ "طراب ، ما إ"إلك حامٍ "والجر َمثََّؾُف بؼقلف: 

 طؾك السؽقن. "هذا"
ٌّ

 : مبتدٌأ يف محؾ رفٍع: ٕكف اسؿ إشارٍة مبـل

خرٌب، ما بالف؟ مرفقٌع، ما طالمة رفعف؟ ضؿٌة مؼدرٌة طؾك القاء  "مشرتٍ"

 الؿحذوفة، مـع مـ ضفقرها الثِّؼؾ.

، و"إلك" "إلك حامٍ "و : اسٌؿ مجروٌر بـ إلك وطالمة جره "حامٍ ": حرف جرٍّ

 رة الؿؼدرة طؾك القاء الؿحذوفة، مـع مـ ضفقرها الثِّؼؾ. الؽس

ًرا؟   فنن ققؾ: ما هذا التـقيـ طؾك آسؿ الؿـؼق  إذا كان ُمـَؽَّ

 . "جاَء قاضٍ "إذا كؽرتف فنكؽ تؼقل يف الرفع: 

 . "أكرمُت قاضًقا"ويف الـصب: 

 . "سؾؿُت طؾك قاًض "ويف الجر: 

، هق التـقيـ الؿعتاد، كؼقلؽ: "اضًقاأكرمُت ق"أما يف الـصب فإمر واضٌح، 

، هق التـقيـ الؿعتاد، ويسؿك "أكرمُت قاضًقا"، "أكرمُت صالًبا"، "أكرمُت رجاًل "

 تـقيـ التؿؽقـ.

 ، ما هذا التـقيـ؟ "سؾؿُت طؾك قاضٍ "، و"جاَء قاضٍ "ويف الجر ويف الرفع؟ 

 الجقاب: هق التـقيـ الؿعتاد، ويسؿك تـقيـ التؿؽقـ. 

 ؿة قبؾ حذ  القا ؟ما أصؾ الؽؾ

، تؼقل: "حارس"، مثؾ: "طالؿ"أصؾ الؽؾؿة قؾـا: إهنا طؾك وزن فاطؾ، مثؾ: 

 "؟ تؼقل: "طالٌؿ، وقاضل"
ٌ

، قؾـا: كشل ِثؼؾ "قاضل
ٌ

، هذا إصؾ الؿفجقر، قاضل

ـاها ومـعـاها مـ الظفقر، فصارت  مـ وققع الضؿة طؾك القاء، الضؿة هذه سؽَّ

ـاها، فالق  اء صارت ساكـًة، والتـقيـ؟ الضؿة ساكـًة، سؽَّ

تعرفقن أن التـقيـ: كقٌن ساكـٌة، تؾحؼ آخر آسؿ لػًظا ٓ خًطا، وصاًل ٓ وقًػا، 

ـ ،  ايعـل أن التـقيـ كقٌن ساكـٌة، فالقاء سؽـت طـدما سؽَّ ـٌ الضؿة، والتـقيـ ساك
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ـقيـ فالتؼك ساكـان، تخؾصـا مـ التؼاء الساكـقـ هـا بحذف القاء، حذفـا القاء، والت

طـد  اًل باٍق، ما حذفـاه، لقس هـاك مقجٌب لحذفف، التـقيـ كؿا سبؼ قد ُيحذف مث

، قد ُيحذف لإلضافة، لؽـ هـا لقس "لأ"اإلضافة، قد ُيحذف إذا اقرتن آسؿ بـ

هـاك مقجٌب لحذف التـقيـ، فالتـقيـ باٍق، القاء ُحذفت والتـقيـ باٍق، والتـقيـ يف 

آسؿ، وٓ طالقة لف بتاًتا باإلطراب، التـقيـ كقٌن أصؾف أكف يؾحؼ آخر حركة يف 

 ساكـٌة، ما لف طالقة باإلطراب، يؾحؼ آخر حركٍة يف آسؿ.

، حذفـا القاء، ما آخر حرف يف الؽؾؿة حقـئٍذ؟ الضاد، ما "قاضٍ "صقب 

حركتفا الؽسر، ضاد وحركتفا كسرٌة، كليت بالتـقيـ  "قاضِ "حركتفا؟ كسرٌة، 

، يعـل لقس تـقيـًا وُكؾحؼف بؽسرة الضا
ٌ

د، قاِض قاٍض، هق كػس التـقيـ الذي قاضل

 ،
ٌ

جديًدا أتقـا بف ٕكـا حذفـا القاء، ٓ، وإكؿا هق كػس التـقيـ الؿقجقد يف قاضل

 طـدما حذفـا القاء لحؼ آخر حركة يف آسؿ.

 فنذا وقػـا طؾك جاَ  قاٍف، كقػ كؼػ؟ 

 .(قاضٍ )

 ًقا وسؿعـا مـادًيا؟ إذا وقػـا طؾك الؿـصقب يف أكرمُت قاض

 "سؿعُت مـادَيا"، و"رأيُت رجاَل "فآسؿ الؿـصقب الؿـقن كؼؾب تـقيـف ألًػا، 

 هذا واضح. "أكرمُت قاضَقا"و

إذا وقػت طؾك الؿـؼقص الؿرفقع أو الؿجرور؟ فنكؽ تؼػ طؾقف بحذف القاء 

، "سؾؿُت طؾك قاضٍ "، ويف "جاَء قاْض "، "جاَء قاضٍ "والتـقيـ، فتؼقل يف: 

، [73]صف:  (ۅ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ)سبحاكف وتعالك: -، قال "سؾؿُت طؾك قاْض "

، [7]الرطد:  (ڃ ڃ ڃ)، وقال تعالك: "َفاْقِض َما َأكَت َقاْض "فنذا وقػت 

 ، هذا إكثر يف الؾغة."َولُِؽؾِّ َقْقٍم َهادْ "فنذا وقػت: 

 اًل وجاء يف الؾغة قؾق
ْ

قراءة: ، ويف ، القققف طؾقف بقاء ساكـة، تؼقل: جاَء قاضل

مثؾ:  "لأ"ولق طدكا إلك الؿعرف بـ ، وهل قراءٌة سبعقٌة.(ولؽؾ ققم هادي)
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 فؽقػ كؼػ طؾقف؟  "لأ"الؿؼرون بـ "الؼاضل"

ر؟  ر، كقػ طؽس الؿـؽَّ  كؼػ طؾقف طؽس الؿـؽَّ

، "جاَء الؼاضل"يعـل: إكثر يف الؾغة أن تؼػ طؾقف بنثبات القاء، تؼقل: 

جاَء " القققف طؾقف بحذف القاء، تؼقل: ، وجاء قؾقاًل "سؾؿُت طؾك الؼاضل"و

ژ ڑ ڑ )، ومـ ذلؽ ققلف تعالك: "الؼاض، وسؾؿُت طؾك الؼاض

طؿرو بـ "، أي: الؿتعالل، وققل العرب: [9]الرطد:  (ک ک

 ."طؿرو بـ العاصل"، أي: "العاص

، "الؿشرتي"، وذكر أيًضا "الؿستشري"هـا فائدٌة كذكرها: هق ذكر مـ إمثؾة: 

، ما معـك الؿشرتي؟ الػعؾ اشرتى، يشرتي، ففق مشرتٍ، "مشرٍت مخادعٌ  هذا"تؼقل: 

ما معـك اشرتى؟ ضد باع، اشرتى ضد باع، هذا واضٌح، هذا ما فقف إشؽاٌل، اشرتى 

ضد باع، ويؼال أيًضا: شرى يشري ففق شاٍر، هـاك اشرتى ففق مشرٍت، وهـاك 

لفا يف الؾغة معـقان: شرى، ففق شاٍر، شرى ففق شاٍر، ما معـك شرى ففق شاٍر؟ 

معـك مشفقٌر كثقًرا، ومعـك آخر قؾقٌؾ، ولؽـف مستعؿٌؾ، فالؿعـك الؿشفقر إكثر 

لشرى الثالثل ففق شاٍر، شرى بؿعـك باع، تؼقل: بعت هذا البقت، أو تؼقل: شريت 

]يقسػ:  (ہ ہ ہ)سبحاكف وتعالك: -هذا البقت، بؿعـك واحٍد، قال

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڻ)أي: باطقه، وقال تعالك:  [35

، أي: يبقعفا، هذا هق الؿعـك إكثر، وقد ورد شرى يف الؼرآن [357]البؼرة:  (ہ

ڱ ڱ ڱ ڱ )الؽريؿ يف أربعة مقاضع، كؾفا بؿعـك باع، قال تعالك: 

ى )تلمؾ يف هذه أية: -أي: باطقها، وقال تعالك  [153]البؼرة:  ( ںں

ما معـك  [71]الـسا :  (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ

؟ يعـل يبقعقن الدكقا مؼابؾ أخرة، هذا مدٌح، لق "الحقاة الدكقا بأخرة يشرون"

كان يشرون معـك يشرون يشرتون، يعـل يشرتون الدكقا مؼابؾ أخرة، صار مدًحا 

ا. ا؟ صار ذمًّ  أم ذمًّ
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أن تليت شرى ففق شاٍر بؿعـك اشرتى، ففق مشرتٍ، يعـل  الؿعـك الثاين لشرى:

إن شرى ففق شاٍر تليت مـ إضداد، إضداد يف الؾغة: ضد باع، فؾفذا يؼقلقن: 

الؽؾؿة التل تدل طؾك الؿعـك وطؽسف، وضده، فشرى تليت بؿعـك باع، وبؿعـك 

 اشرتى.

طرفـا أن شرى لفا معـك واحٌد، طؽس باع، أما شرى فتليت يف إكثر بؿعـك 

ا معـك باع مثؾ شرى واشرتى: باع وابتاع، م باع، وتليت يف إقؾ بؿعـك اشرتى.

الثالثل؟ باع لفا معـك واحٌد، وهق ضد، خالف اشرتى، وأما ابتاع، ما معـك ابتاع 

الشلء؟ لف استعؿآن، معـقان يف الؾغة، إكثر أن ابتاع بؿعـك اشرتى، تؼقل: 

اشرتيت الشلء، أو ابتعت الشلء بؿعـك واحٍد، هذا هق إكثر يف الؾغة، وقد تليت 

 قؾقٌؾ.ابتاع بؿعـك باع، وهذا 

 هذا ما يتعؾؼ بآسؿ الؿـؼقص، كـتؼؾ إلك آسؿ الؿؼصقر، تػضؾ اقرأ. 

 : قال الؿملػ 

 إػساب االظى ادلقصٕز
 ولوووووقس ل طوووووراب فقؿوووووا ُقِصووووور

 

 

 مووووووووـ إسووووووووامل أعووووووووٌر إذا ُذكوووووووور 

 

 

 مثالوووف: يحقوووك، ومقسوووك، والعصوووك

 

 

 أو كحوووووًل، أو كرحوووووًك، أو كحصوووووك 

 

 

 ففوووووووووذه آخرهوووووووووا ٓ يختؾوووووووووػ

 

 

 الؽوووو   الؿمتؾووووػ طؾووووك تصوووواريػ 

 

 
هـا أيًضا تؽؾؿ طؾك باٍب آخر، وهق الباب الثالث مـ إبقاب التل لقست طؾك 

طالمات إطراهبا، طالماٌت أصؾقٌة ضاهرٌة، بؾ طالماهتا، طالماٌت أصؾقٌة مؼدرٌة، وهق 

 آسؿ الؿؼصقر.

 ما الؿراد بآسؿ الؿؼصقر؟ 

 هق آسؿ الؿعرب الذي آخره ألػ.

، "إلك"أو  "سعك"أو  "دطا"ػعؾ والحرف، ٓ ُتؿثِّؾ بـ آسؿ ُيخرج ال
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 آسؿ الؿعرب الذي آخره ألػ. "متك"الؿعرب ُيخرج الؿبـل، ٓ ُتؿثِّؾ بـ 

، وهؿا طؾؿان، "يحقك، ومقسك"مثَّؾ بستة أمثؾٍة:  - -الحريري

ف بـ "العصك"و  ، وهل كؽراٌت."حقًك، ورحًك، وحصًك "، و"لأ"وهق معرَّ

مصطػك، ومستشػك، "سؿ الؿؼصقر واِحٌة وكثقرة، كووإمثؾة طؾك آ

 وكحق ذلؽ. "ومسعًك، ومؾفكً 

بقَّـ الحريري طالمات إطراهبا، فذكر أن آسؿ الؿؼصقر يؾزم آخره السؽقن، 

إلػ التل يف آخر الؿؼصقر تؾزم السؽقن، لؿاذا تؾزم إلػ السؽقن؟ لؿا طرفـا 

 تؼبؾ حركًة، فنذا قؾت مثاًل جاَء الػتك، مـ أن إلػ يف العربقة مالزمٌة لؾسؽقن، ٓ

: فاطٌؾ مرفقٌع، الذي رفعف الػعؾ جاء، ما معـك أن "الػتك": فعٌؾ ماٍض، و"جاء"

الػعؾ رفع الػتك؟ يعـل وضع طؾك آخره ضؿًة، هذه الضؿة طالمة الرفع أيـ 

وقعت طؾك الػتك؟ طؾك آخره، يعـل طؾك إلػ، فإلػ طؾقفا ضؿٌة، ثؿ أن 

الزمٌة لؾسؽقن، فاجتؿع طؾك إلػ يف الػتك الضؿة طالمة الرفع، إلػ م

 والسؽقن الؿالزم لأللػ، فالسؽقن مالزٌم لأللػ مـع الضؿة مـ الظفقر.

 لؿاذا مـع السؽقن الضؿة مـ الظفقر؟ 

الجقاب: ٕن إلػ مالزمٌة لؾسؽقن، ويستحقؾ أن تتحرك، يستحقؾ أن 

سرٍة، يستحقؾ أن تتحرك بلي حركٍة، يستحقؾ، تتحرك ٓ بػتحٍة، وٓ بضؿٍة، وٓ بؽ

فؾفذا يؼقلقن يف الؿاكع هـا: الؿاكع التعذر، ما معـك التعذر يف الؾغة؟ آستحالة، 

 هذا إمر، أي استحال، 
َّ

تؼقل: هذا شلٌء متعذٌر، أي مستحقٌؾ، تعذر طؾل

 مستحقٌؾ، يعـل ٓ يؿؽـ حدوثف.

 طؾك الػتح،  : فعٌؾ "جاء"فـؼقل يف اإلطراب: جاء الػتك، 
ٌّ

ماٍض مبـل

 : فاطٌؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة الؿؼدرة، مـع مـ ضفقرها التعذر."الػتك"و

، و"طؾك"، "سؾؿُت طؾك الػتك"ويف الجر: تؼقل:  : اسٌؿ "الػتك": حرف جرٍّ

 مجروٌر، وطالمة جره الؽسرة الؿؼدرة، مـع مـ ضفقرها التعذر.
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؟ التعذر، آستحالة، آستحالة تؿـع إذن ما الؿاكع هـا يف آسؿ الؿؼصقر

الػتحة والضؿة والؽسرة، لقست كالثِّؼؾ تؿـع الثؼقؾ وتظفر الخػقػ، ٓ هذا 

مستحقٌؾ، كؾ الحركات تستحقؾ، فؾفذا حتك يف الـصب ســصب بػتحٍة مؼدرٍة، 

: مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف الػتحة "الػتك"، "أكرمُت الػتك"تؼقل: 

 الؿؼدرة.

 بؼقلف:  --الذي بقَّـف الحريريوهذا 

 ولوووووقس ل طوووووراب فقؿوووووا ُقِصووووور

 

 

 مووووووووـ إسووووووووامل أعوووووووور إذا ُذكوووووووور 

 

 
اإلطراب رفًعا وكصًبا وجًرا لقس لف أثٌر يف آسؿ الؿؼصقر أبًدا، ٓ يف الرفع، 

 وٓ يف الـصب، وٓ يف الجر، فؾفذا طالمات إطرابف طالماٌت أصؾقٌة، ولؽـفا مؼدرٌة.

تحقؾ تحريؽفا، ٓ تؼبؾ شقًئا مـ الحركات، وتؼبؾ السؽقن، قؾـا: إن إلػ يس

ألقس السؽقن حركٌة مـ الحركات؟ الجقاب: ٓ، الحركات ثالٌث، الػتحة، 

والضؿة، والؽسرة، فنذا خال الحرف مـ الحركات، صار ساكـًا، إذن فالسؽقن 

لقس حركًة، السؽقن خؾق الحرف مـ الحركات، فؾفذا الخؾقؾ بـ أحؿد 

، يعـل "رأس خ"ي طـدما وضع رمقز الحركات، وضع رمًزا لؾسؽقن الػراهقد

أول كؾؿة خالل، خالل مـ الحركات، وهذا الؿقجقد يف الؿصحػ أن، ثؿ تطقر 

 فصار دائرًة: ٕكف أسفؾ.

بؼقت بؼقٌة قصقرٌة يف إطراب آسؿ الؿـؼقص، ولؽـ الؿخرج رفض أن يعطقـا 

رس يف الحؾؼة الؼادمة، مع  -اهللإن شاء -دققؼتقـ إلكؿال الؿقضقع، فسـؽؿؾ الدَّ

سبحاكف -شؽري لؽؿ جؿقًعا، ولؾؿخرج الذي لؿ يعطـا الدققؼتقـ، وأسلل اهلل

أن يبارك لـا يف ما قؾـا وسؿعـا، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا  -وتعالك

 محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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ُ
اشِس

َ
 انؼ

ُ
زض

َّ
 اند

﷽ 

الؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف الحؿد هلل رب الع

  وأصحابف أجؿعقـ، أما بعد.

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وبقاكؿ، يف هذه الؾقؾة، الؾقؾة 

الؿؽتؿؾة البدر، لقؾة إربعاء، الخامس طشر مـ شفر ربقع إول، مـ سـة ثؿاٍن 

 .♥ة حبقبـا الؿصطػك وثالثقـ وأربعؿائٍة وألٍػ، مـ هجر

حرسفا -كحـ يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة: لـعؼد مـ مديـة الرياض

لؾحريري البصري، وهذا الدرس  "ة اإلطرابحَ ؾمُ "درًسا مـ دروس شرح  -اهلل

 هق الدرس العاشر. 

قبؾ ابتداء الدرس، أحب أن أكبف جؿقع اإلخقة الؿشاهديـ والؿشاهدات، أكـا 

ع الؿاضل غرفة محادثٍة سعدت فقفا بتؾؼل أسئؾتؽؿ ُمباشرًة، طؼدكا يف إسبق

سـعؼد غرفة  -إن شاء اهلل-واإلجابة طؾك ما طرفُت مـفا، وهذا إسبقع أيًضا

محادثٍة، لـتؾؼك إسئؾة مباشرًة مـ الؿشاهديـ والؿشاهدات، وأجقب طؾك ما 

مدة ساطٍة  بعد الدرس مباشرًة، ويؿتد -إن شاء اهلل-أطرف مـفا، وسقؽقن ذلؽ

 كامؾٍة، فلسعد بؾؼائؽؿ، واإلجابة طؾك ما أطرف مـ أسئؾتؽؿ.

أما درسـا يف إسبقع الؿاضل، فؽان طـ آسؿ الؿـؼقص، واكتفقـا مـف 

والحؿد هلل، وطـ آسؿ الؿؼصقر، وأخذكا أكثره، وبؼقت فقف بؼقٌة كؽؿؾفا يف أول 

 إن شاء اهلل تعالك.-هذا الدرس
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 مف طؾك إطراب آسؿ الؿؼصقر، قال: يف كال --قال الحريري

 ولوووقس ل طوووراب يف موووا قووود قصووور 

 

 

 مووووووووـ إسووووووووامل أعووووووووٌر إذا ذكوووووووور 

 

 

 مثالوووف يحقوووك، ومقسوووك، والعصوووك

 

 

 أو كحقووووووك أو كرحووووووك أو كحصووووووك 

 

 

 ففوووووووووذه آخرهوووووووووا ٓ يختؾوووووووووػ

 

 

 طؾووووك تصوووواريػ الؽوووو   الؿمتؾووووػ 

 

 
ؽؾؿـا طؾك شرحـا الؿراد بآسؿ الؿؼصقر، وهق آسؿ الؿختقم بللٍػ، وت

طالمات إطرابف، ففق ُيرفع بضؿٍة ُمؼدرٍة، وُيـصب بػتحٍة ُمؼدرٍة، ويجر بؽسرٍة 

 مؼدرٍة، وطرفـا سبب التؼدير. 

 لؿاذا كاك  ط مات ا طراب مؼدرًة طؾك آسؿ الؿؼصقر؟ 

ٕكف مختقٌم بللٍػ، وإلػ يف العربقة مالزمٌة لؾسؽقن، فإلػ مالزمٌة 

إلطراب الضؿة يف الرفع، أو الػتحة يف الـصب، أو الؽسرة لؾسؽقن، ثؿ إن طالمة ا

يف الجر، فنن طالمة اإلطراب ستؼع أيًضا طؾك آخر آسؿ الؿؼصقر، يعـل: طؾك 

إلػ، فإلػ حقـئٍذ سقجتؿع طؾقف شقئان، طالمة اإلطراب الضؿة أو الػتحة أو 

طالمة  الؽسرة، والسؽقن الؿالزم، فالذي يحدث أن السؽقن الؿالزم سقؿـع

اإلطراب مـ الظفقر: ٕن إلػ مالزمٌة لؾسؽقن، فحقـئٍذ كؼقل: إكف مرفقٌع، 

وطالمة رفعف الضؿة الؿؼدرة، أو مـصقٌب، وطالمة كصبف الػتحة الؿؼدرة، أو 

 مجروٌر وطالمة جره الؽسرة الؿؼدرة.

 ما الذي مـعفا مـ الظفقر؟ ما الذي مـع مـ ضفقرها؟ 

ا يؼقلقن يف الؿاكع معف مـ الظفقر: التعذر، ما يؼقلقن: التعذر، إلػ دائؿً 

 هذا إمر؟ يعـل: 
َّ

معـك التعذر؟ ما معـك ققلؽ: هذا شلٌء متعذٌر؟ تعذر طؾل

مستحقٌؾ، الؿتعذر يعـل الؿستحقؾ، ما الؿستحقؾ يف إلػ؟ تحركفا، بلي حركٍة، 

اب مـ ضؿٌة أو فتحٌة أو كسرٌة، إذن فالذي يؿـع ضفقر الحركات، طالمات اإلطر

الظفقر طؾك آخر الؿؼصقر التعذر، أي تعذر تحرك إلػ، استحالة تحرك إلػ، 
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 بالضؿة يف الرفع، أو الػتحة يف الـصب، أو الؽسرة يف الجر. 

 مـ إمثؾة: الؿصـػ ذكر طدة أمثؾٍة، وإمثؾة طؾك الؿؼصقر كثقرٌة، كؼقلف: 

 ."إلك آخره مصطػك، ومستشػك، ومسعك، ومؾفك، وطصا، ورحك، وفتك،  "

بؼل أن كـبف طؾك أمريـ: إمر إول: كحـ كؼقل: إن إلػ وكريد إلػ 

الؿدية، ٓ الفؿزة: ٕن الفؿزة حرٌف آخر صحقٌح، كريد إلػ الؿدية، كؼقل: 

إلػ الؿدية ٓ تؼبؾ شقًئا مـ الحركات، ٓ يؿؽـ أن تتحرك، هل مالزمٌة 

أو لقس بحركٍة؟ لقس بحركٍة، إذن  لؾسؽقن، ألقس السؽقن حركًة؟ السؽقن حركةٌ 

 ، ـٌ ماذا يؽقن؟ السؽقن خؾق الحرف مـ الحركات، الحرف إما متحرٌك، وإما ساك

متحرٌك يعـل طؾقف حركٌة، والحركات ثالٌث: ضؿٌة، وفتحٌة، وكسرٌة، فنذا خال 

الحرف مـ الحركات، إذا لؿ يؽـ الحرف متحرًكا، إذا خال الحرف مـ الحركات، 

 كـًا، إذن السؽقن لقس حركًة، السؽقن خؾق الحرف مـ الحركات.فنكف يؽقن سا

الػتك، العصك، "، أو إشؽاٌل قد ُيسلل طـف: آسؿ الؿؼصقر، مثؾ: سماٌن آخر

، قد يليت مـقًكا، تؼقل: هذا مسعًك صقيٌؾ، "الرحك، الؿستشػك، الؿؾفك، الؿسعك

 [3، 1]البؼرة:  (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ٻ ٱ ٻ)وهذا مستشػًك كبقٌر، 

 ما هذا التـقيـ الذي قد يليت طؾك آسؿ الؿؼصقر؟ "هًدى"

، "محؿدٌ ": هق التـقيـ الؿعتاد، الذي يليت يف بؼقة إسؿاء، ك الجقاب

 ، وكحق ذلؽ، كقػ ذلؽ؟"باٌب "و

هذا اسٌؿ  "هدى": واضٌح وسفٌؾ لؿـ تلمؾ، لق أخذكا مثاًل كؾؿة الجقاب

ما أصؾفا؟ إلػ يف آسؿ الؿتصرف مؼصقٌر: ٕكف مختقٌم بللٍػ، إلػ يف هدى 

أصؾفا إما واو، وإما ياء، اكظر إلك بؼقة التصرفات كالػعؾ الؿضارع، ويتبقـ لؽ 

ذلؽ، لق قؾـا: هدى، الؿضارع يفدي، إذن إلػ يف هدى أصؾفا القاء: ٕهنا 

رجعت يف يفدي، هدى أصؾفا هدٌي، القاء ماذا طؾقفا؟ طؾقفا شقئان، طؾقفا الضؿة 

كقٌن ساكـٌة تؾحؼ  -كؿا كعرف-إلطراب ُهَدُي، وطؾقفا التـقيـ، والتـقيـ طالمة ا
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آخر آسؿ، التـقيـ ٓ طالقة لف باإلطراب، كقٌن ساكـٌة تؾحؼ آخر آسؿ، صقب 

ُهَدٌي القاء يف ُهَدٌي اكؼؾبت إلك ألٍػ، وهذه مسللٌة صرفقٌة، اكؼؾبت إلك ألٍػ، 

سؽقن، هذا السؽقن سقؿـع الضؿة، فصارت الؽؾؿة هدى، صقب إلػ مالزمٌة لؾ

طالمة اإلطراب مـ الظفقر، إذن الضؿة ُمـعت مـ الظفقر، والتـقيـ يبؼك، ٓ 

إشؽال يف بؼائف، والتـقيـ كقٌن ساكـٌة تؾحؼ آخر حركٍة يف آسؿ، ما آخر حركٍة يف 

هدى؟ أريد آخر حركٍة يف كؾؿة هدى، هل فتحة الدال، آخر حركة يف كؾؿة هدى، 

ال، فتحة الدال ضع بعدها تـقيـًا، ماذا ستؼقل؟ ُهَدًى إذا وصؾت تليت فتحة الد

بالتـقيـ، هدًى لؾؿتؼقـ، وإذا وقػت سقذهب التـقيـ وتبؼك إلػ، هًدى، إذن 

 ففق كػسف التـقيـ بؼل بعد حذف طالمة اإلطراب.

إٓ أن آسؿ الؿؼصقر قد يؽقن مؿـقًطا مـ الصرف، إذا كاكت إلػ فقف 

ٕلػ إذا كاكت زائدًة، فنن آسؿ سقؽقن مؿـقًطا مـ الصرف، كؿا لق قؾت زائدًة، ا

، سؾؿك هذه مـ َسؾَِؿ، ما فقف ألػ يف إخقر، "سؾؿك"، أو كؾؿة "لقؾك"مثاًل كؾؿة: 

لقؾك مـ لقؾ، ما فقف ألػ يف إخقر، فنذا قؾت: سؾؿك أو لقؾك، فإلػ زائدٌة أم 

دة تؿـع الصرف، فؾفذا ما تـقن، تؼقل: جاءت أصٌؾ يف الؽؾؿة؟ زائدٌة، إلػ الزائ

. ـٍ  لقؾك مسرطًة، بال تـقي

 فؾفذا كقػ كـطؼ البقت الثاين مـ أبقات الحريري؟ كؼقل: 

 مثالوووف يحقوووك، ومقسوووك، والعصوووك

 

 

 أو كحقووووووًك أو كرحووووووًك أو كحصووووووك 

 

 
 ٓ يـقن، 

ٌّ
، ما يـقن، ومقسك لؿ يـقن: ٕكف أطجؿل

ٌّ
يحقك لؿ كـقن: ٕكف أطجؿل

 ومصروٌف ما فقف ماكٌع مـ الصرف، لؽـ لؿ يـقن، لؿاذا؟ لقجقد  العصك
ٌّ

طربل

تؿـع  "ال"كـا كؼقل ماذا؟ طصًك، كـا كـقن، طصًك، لؽـ  "ال"لق حذفـا  "ال"

 التـقيـ. 

ن: ٕكف مصروٌف، أو كرحًك، كذلؽ،  أو كحقًك، هـا اسٌؿ مؼصقٌر، لؽـ ُكقِّ

كؿا هـا، ٕكف يثـك طؾك رحقان، أصؾ ورحك ُتؽتب بللٍػ كائؿٍة، لقست بللٍػ واقػٍة 
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إلػ ياء، فإلػ التل أصؾفا ياء ُتؽتب كائؿًة، وإلػ التل أصؾفا واو ُتؽتب 

 واقػًة.

أو كحصك، حصك هذا مصروٌف أو مؿـقٌع مـ الصرف؟ هذا مصروٌف، 

حصًك، لؿاذا لؿ يـقن يف البقت؟ ٕكف يف قافقة البقت، آخر كؾؿٍة يف البقت ٓ تـقن، 

 لق كاكت مـقكًة.حتك 

 الحقاء هق الؿطر والخصب، والرحك حجٌر ُيطحـ بف، وباقل البقت واضٌح.

إلك باٍب  -إن شاء اهلل-هذا ما يتعؾؼ بنطراب آسؿ الؿؼصقر، لــتؼؾ بعده

-جديٍد مـ أبقاب طالمات اإلطراب التل لقست أصؾقًة ضاهرًة، وذلؽ أن الحريري

- ٕصؾقة الظاهرة، الضؿة الظاهرة يف ذكر يف البداية طالمات اإلطراب ا

الرفع، والػتحة الظاهرة يف الـصػ، والؽسرة الظاهرة يف الجر، والسؽقن يف 

 الجزم.

بدأ يذكر إبقاب التل فقفا طالمات إطراٍب مؼدرٌة، لقست  - -ثؿ إكف

ضاهرًة، أو طالمات إطراٍب فرطقٌة، ٓ أصؾقٌة، كؿا شرحـا ذلؽ يف أول الؽالم طؾك 

اإلطراب، ذكر إسؿاء الستة، شرحـاها، ثؿ ذكر الؿؼصقر والؿـؼقص، طالمات 

وأن سقذكر بؼقة هذه إبقاب التل فقفا طالمات إطراٍب فرطقٌة، أو طالمات 

 إطراٍب مؼدرٌة، فسقتؽؾؿ أن طؾك الؿثـك. تػضؾ اقرأ.
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 إػساب ادلثىن 
 ورفوووع موووا عـقتوووف بوووإلػ كؼقلوووؽ 

 

 

 كؼقلووووووؽ الزيوووووودان كاكووووووا مووووووللػل 

 

 

 وكصوووووووووووبف وجوووووووووووره بالقوووووووووووا 

 

 

 بغقووووووووووور إشوووووووووووؽاٍن وٓ مووووووووووورا  

 

 

 تؼوووووووقن زيوووووووٌد ٓبوووووووٌس بوووووووردْيـ

 

 

 وخالوووووووووووٌد مـطؾوووووووووووؼ القوووووووووووديـ 

 

 

 وتؾحوووووووؼ الـوووووووقن بؿوووووووا عـووووووول

 

 

 موووووووـ الؿػاريووووووود لجبووووووور الوووووووقهـ 

 

 
مؿا طالماتف  --باب التثـقة هذا هق الباب الرابع الذي ذكره الحريري

 اإلطرابقة لقست أصؾقًة ضاهرًة.

، هذه مصطؾحاٌت "مثـك، جؿع"داًء أنَّ التثـقة والجؿع يجب أن كعؾؿ ابت

خاصٌة بإسؿاء، يعـل أن إفعال والحروف ٓ تقصػ بالتثـقة وٓ بالجؿع، ٓ 

تقصػ بلهنا مثـاٌة وٓ مجؿقطٌة، فنذا قؾت مثاًل: محؿدان، محؿدون، مسؾؿقن، 

قؾـا مثاًل:  مسؾؿان، مجتفدان، مجتفدون، هذه أسؿاٌء، كؼقل: مثـك وجؿٌع، لؽـ لق

، هذه أفعاٌل، ما كؼقل طـفا إهنا مثـك "يجتفدان، تجتفدان، يجتفدون، تجتفدون"

-وٓ جؿع، وإكؿا هل أفعاٌل مضارطٌة، وهل مـ إفعال الخؿسة، وسقليت ذكر لفا

 يف ما بعد. -إن شاء اهلل

 إذن فالتثـقة والجؿع مـ إوصا  الخاصة بإسؿا .

مات إطراب الؿثـك، وبقَّـ أن الؿثـك يف ذكر طال - -ثؿ إنَّ الحريري

الرفع طالمة إطرابف إلػ، ويف الجر والـصب طالمة إطرابف القاء، يعـل متك ما 

محؿدان، "رأيت مثـك وفقف ألٌػ، تعرف مباشرًة أن حؽؿف اإلطرابل الرفع، 

 ، وهؽذا. "مسؾؿان

 حؽؿف الرفع: لقجقد إلػ.  "رجالن"قال رجالن، 

، "قـيـ، الؿجتفدتَ قـ، الفـدَ يـ، الؿسؾؿَ الؿحؿدَ " الؿثـك ياًء، أما إذا رأيت يف

تعرف مباشرًة أن حؽؿف لقس الرفع، وإكؿا الـصب إذا كان مـ الؿـصقبات، أو 
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 الجر إن كان مـ الؿجرورات.

فعٌؾ وفاطٌؾ،  "ُت أكرم"، "يـالؿحؿدَ  ُت أكرم"كؼقل يف الـصب: 

 القاء. مػعقٌل بف، مـصقٌب وطالمة كصبف "يـالؿحؿدَ "و

 مػعقٌل بف مـصقٌب وطالمة كصبف القاء. "قـالؿجتفدتَ "قـ، وأكرمُت الؿجتفدتَ 

، و فحر "طؾك"يـ، وسؾؿُت طؾك الؿحؿدَ  اسٌؿ مجروٌر،  "الؿحؿديـ"جرٍّ

 وطالمة جره القاء.

، والؿجتفدتقـ اسٌؿ مجروٌر وطالمة  "الباء"قـ، ومررُت بالؿجتفدتَ  حرف جرٍّ

 جره القاء. 

فع يف الؿثـك إلػ، وطالمة الجر والـصب القاء، وهذا الذي إذن فعالمة الر

 بقـف الحريري بؼقلف: 

 ورفوووع موووا عـقتوووف بوووإلػ كؼقلوووؽ 

 

 

 كؼقلووووووؽ الزيوووووودان كاكووووووا مووووووللػل 

 

 

 وكصوووووووووووبف وجوووووووووووره بالقوووووووووووا 

 

 

 بغقووووووووووور إشوووووووووووؽاٍن وٓ مووووووووووورا  

 

 

 تؼوووووووقن زيوووووووٌد ٓبوووووووٌس بووووووورديـ

 

 

 وخالوووووووووووٌد مـطؾوووووووووووؼ القوووووووووووديـ 

 

 
بإلػ؟ ٕكف فاطٌؾ مرفقٌع،  "الؼطاران"ـ، لؿاذا قكؼقل: اكطؾؼ الؼطاران مسرطَ 

 ، لؿاذا بالقاء؟ ٕكف حاٌل مـصقٌب."قـمسرطَ "

لؿاذا بإلػ؟  "الخطان"فعٌؾ ماٍض،  "تؼاصع"تؼاصع الخطان إحؿران، 

 لؿاذا بإلػ؟ ٕكف كعٌت لػاطٍؾ مرفقٍع، ففق مرفقٌع أيًضا. "إحؿران"ٕكف فاطٌؾ، 

 "قـقؾؿَ "فعٌؾ وتاء الؿتؽؾؿ فاطٌؾ،  "ُت اشرتي"يـ، جديدَ قـ قؾؿَ  ُت تؼقل: اشرتي

لؿاذا بالقاء؟ ٕكف كعٌت لؿػعقٍل  "يـجديدَ "لؿاذا بالقاء؟ ٕكف مػعقٌل بف مـصقٌب، و

 بف مـصقٍب، ففق مـصقٌب مثؾف.

،  "طؾك"قـ، قـ قديؿتَ تؼقل: ركبُت طؾك سقارتَ  لؿاذا  "قـسقارتَ "حرف جرٍّ
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لؿاذا بالقاء؟ ٕكف كعٌت  "قـقديؿتَ "جره القاء،  بالقاء؟ ٕكف مجروٌر، وطالمة

 لؿجروٍر، ففق مجروٌر مثؾف.

فؼد مثَّؾ بثالثة أمثؾٍة: إول لؾرفع، وهق ققلف: الزيدان  - -أما الحريري

بإلػ لؿاذا؟ ٕكف مبتدٌأ مرفقٌع، وطالمة رفع إلػ،  "الزيدان"كاكا مللػل، 

هـا مػعقٌل بف: ٕكف  "يـبردَ "يـ، بردَ  وطالمة الـصب مثَّؾ لف بؼقلف: زيد ٓبٌس 

يـ، الؿؾبقس، مـصقٌب وطالمة كصبف القاء، ومثَّؾ لؾجر بؼقلف: خالٌد مـطؼ القدَ 

 ما إطرابف؟ مضاٌف إلقف مجروٌر، وطالمة جره القاء. "القديـ"

 : ثؿ قال الحريري 

 وتؾحوووووووؼ الـوووووووقن بؿوووووووا عـووووووول

 

 

 موووووووـ الؿػاريووووووود لجبووووووور الوووووووقهـ 

 

 
إذا قؾـا: زيٌد، هذا مػرٌد، كؼقل: مـ الؿػاريد يعـل  كحـ يا إخقان أن،

الؿػردات، مثؾ زيد، إذا قؾـا: زيٌد، زيد يـتفل بالدال، ماذا وضعـا طؾك آخر زيد؟ 

زيٌد، وضعـا شقئْقـ، طالمة اإلطراب وهل الضؿة، وهل الؿرمقز لفا يف اإلمالء 

د: التـقيـ، والتـقيـ بقاٍو صغقرٍة، زيُد، والشلء الثاين الذي وضعـاه طؾك آخر زي

كقٌن ساكـٌة ٓ طالقة لف باإلطراب، يؾحؼ آخر حركٍة يف آسؿ، والتـقيـ هق 

الؿرمقز لف إمالئًقا بقاٍو أخرى صغقرٍة، إذن زيٌد طؾقفا ضؿتان، الضؿة إولك رمٌز 

لعالمة اإلطراب الضؿة، والضؿة الثاكقة رمٌز لؾتـقيـ، والؾغة العربقة كؿا يؼقلقن: 

قؿٌة وطادلٌة، حؽقؿٌة أي محؽؿة البـاء، طادلٌة أي تعدل بقـ ألػاضفا يف لغٌة حؽ

، أو "زيدان"، ماذا ستؼقل؟ قالت العرب: "زيد"إحؽام، فنذا أردت أن تثـل 

؟ إلػ، يعـل أن إلػ يف "زيدان"، ما طالمة الرفع يف "زيدان"، "يـزيدَ "

الضؿة، صقب الؿػرد فقف بعد  ؟ تؼابؾ طالمة اإلطراب"زيد"ماذا تؼابؾ يف  "زيدان"

، لق وضعـا يف الؿثـك ألًػا فؼط، لؽاكت إلػ مؼاب ـٌ الضؿة، وصار  َؾ الضؿة تـقي

الؿػرد زائًدا طؾك الؿثـك بالتـقيـ، فلرادت العرب أن تضع يف الؿثـك شقًئا يؼابؾ 

التـقيـ، لؽل تعدل بقـ الؽؾؿات، فقضعقا يف الؿثـك الـقن، إذن فالـقن التل يف 
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ثـك ما هل؟ هل لؿؼابؾة التـقيـ، كقن الؿثـك مؼابؾٌة لؾتـقيـ الذي يف الؿػرد، هؾ الؿ

هق التـقيـ الذي يف الؿػرد؟ ٓ، هق كقٌن ثابتٌة يف الؽؾؿة، وإكؿا زيدت لتؽقن مؼابؾًة 

لؾتـقيـ الذي يف الؿػرد، ولفذا سقليت يف باب جؿع الؿذكر السالؿ أن هذه الـقن يف 

 مؾة التـقيـ، فؾفذا تحذف يف اإلضافة، كؿا ُيحذف التـقيـ.الؿثـك قد تعاَمؾ معا

ففذا ققل الحريري: وتؾحؼ الـقن بؿا ثـل مـ الؿػاريد، لؿاذا ألحؼت العرب 

الـقن بالؿثـك؟ قال: لجرب القهـ، لؽل ٓ يؽقن الؿثـك أكؼص وأوهـ مـ الؿػرد، 

ًٓ لف يف هذه الزيادات. هذا ما يتعؾؼ بالؿثـك.  بؾ يؽقن معاد

، لؿاذا "الخطان متؼاصعان"ق قؾـا يا إخقان، لق قؾـا يا أخقات، لق قؾـا: ل

مبتدٌأ مرفقٌع وطالمة رفعف إلػ، وأما  "الخطان"وضعـا ألًػا يف الؽؾؿتقـ؟ ٕن 

 "متؼاصعان"الـقن هذه فـقن تثـقٍة ٓ طالقة لفا باإلطراب، وهل دائًؿا مؽسقرٌة، 

الخطان "الؿرفقع يقضع فقف ألػ،  لؿاذا ألػ، ٕكف خربٌ مرفقٌع، والخرب

، كدخؾ كان طؾك هذا الؿثال، وكان كؿا كعرف، وكؿا سـعرف ترفع "متؼاصعان

الؿبتدأ، وتـصب الخرب، إذن كرفع الؿبتدأ بإلػ، وكـصب الخرب بالقاء، فـؼقل: 

كان "قـ؟ متؼاصعقـ، كان الخطان أو الخطقـ؟ الخطان، متؼاصعان أو متؼاصعَ 

 ."الخطان متؼاصعقـ

، وإن كؿا تعرف، وكؿا ستعرفقن، طؽس كان، تـصب الؿبتدأ وترفع  ُكدخؾ إنَّ

 ."قـ متؼاصعانإن الخطَ "الخرب، كؼقل: 

ثؿ كليت إلك ضــُت، ضــُت تـصب الؿبتدأ وتـصب الخرب، تـصبفؿا، تؼقل: 

 ."قـقـ متؼاصعَ ضــت الخطَ "

ـتؼؾ إلك كعطل كؾ كؾؿٍة حؼفا مـ طالمات اإلطراب، اكتفقـا مـ الؿثـك، ك

 جؿع الؿذكر السالؿ.
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 إػساب مجغ ادلركس انعامل:
 وكووووؾ جؿووووع صووووحَّ فقووووف واحووووده

 

 

 عووووووؿ أتووووووك بعوووووود التـوووووواهل زائووووووده 

 

 

 فرفعووووووف بووووووالقاو والـووووووقن تبووووووع

 

 

 كحووووق شووووجاين الخوووواصبقن يف الجؿووووع 

 

 

 

 وكصوووووووووووبف وجوووووووووووره بالقوووووووووووا 

 

 

 

 

 

 طـووووووود جؿقوووووووع العووووووورب العربوووووووا 

 

 

 تؼوووووقن: حووووولل الـوووووازلقـ يف ِمـوووووك

 

 

 

 الزيوووديـ هوووؾ كووواكقا هـووواوسوووؾ طوووـ  

 

 

 وكقكوووووووووف مػتقحوووووووووٌة إذ ُتوووووووووذكرُ 

 

 

 والـوووووووقن يف كوووووووؾ مثـوووووووًك ُتؽسووووووورُ  

 

 

 وتسوووووووؼط الـقكوووووووان يف ا ِوووووووافة

 

 

ـِ الرصووووووافة   كحووووووق: رأيوووووو  سوووووواك

 

 

 وقوووووود لؼقووووووُ  صوووووواحبل أخقـووووووا

 

 

 فاطؾؿووووووووووف يف حووووووووووذففؿا يؼقـًووووووووووا 

 

 
كعؿ، جؿع الؿذكر السالؿ، هذا هق الباب الخامس مـ إبقاب التل لقس 

 فا أصؾقٌة ضاهرٌة، بؾ طالماهتا، طالمات إطراب فرطقٌة، جؿع الؿذكر السالؿ.طالمت

الجؿع يف الؾغة العربقة إما أن يسؾؿ مػرده، إما أن تسؾؿ حروف الؿػرد، يعـل 

ما تتغقر، تبؼك كؿا هل، لؽـ كضقػ طؾقفا حروًفا أخرى، فـسؿك الجؿع حقـئٍذ 

الؿػرد سالؿٌة، أو يسؿقكف جؿع  جؿع سالمٍة، أو كسؿقف الجؿع السالؿ، ٕن حروف

 صحٍة، أو الجؿع الصحقح، ٕن حروف الؿػرد صحقحٌة.

والجؿع السالؿ أو الصحقح، إما أن يؽقن بؿذكرٍ، فقسؿك جؿع الؿذكر 

، أو يؽقن لؾؿمك ، فـسؿقف جؿع "الؿسؾؿقن"، و"الؿحؿدون"السالؿ،   

 ."الفـدات والؿسؾؿات"الؿمك  السالؿ،   

ف مػرده، الجؿع كجد أن الؿػرد حروفف تغقرت، زدكا وإما أن تتغقر حرو

حروًفا، غقركا الحركات وهؽذا، فالجؿع الذي تتغقر حروف مػرده، كسؿقف جؿع 

ركاه، ثؿ بعد ذلؽ بـقـاه مـ جديٍد بصقرٍة أخرى، مثؾ  التؽسقر، كلن الؿػرد كسَّ

 ، وهؽذا."مسجد مساجد"، "قؾب قؾقب"، "صػؾ أصػال"، "رجؾ رجال"

ؿع إما سالٌؿ، وإما تؽسقٌر، والجؿع السالؿ كقطان: جؿع مذكٍر سالؿ، إذن فالج
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 وجؿع ممكٍث سالؿ، والؽالم أن طؾك جؿع الؿذكر السالؿ.

فف الحريري، وهق كؾ ما دل طؾك  جؿع الؿذكر السالؿ واضح، فؾفذا لؿ يعرِّ

ياء "، أو بزيادة "الؿسؾؿقن"أو  "الؿحؿدون"، كـ "واو وكقن"أكثر مـ اثـقـ بزيادة 

 "القاء"الؿحؿدون، و  "الرفع"يف  "القاو"، فـ "الؿحؿديـ والؿسؾؿقـ"، كـ "وكقن

 الؿحؿديـ، كؿا سقليت يف طالمات اإلطراب. "الـصب والجر"يف 

 بقَّـ لـا طالمات اإلطراب يف جؿع الؿذكر السالؿ.  --ثؿ إنَّ الحريري

، فػل الرفع العرب تضع يف جؿع الؿذكر السالؿ طالمات إطراٍب خاصٍة هبا

يضعقن فقف القاو، ويف الجر والـصب يضعقن فقف القاء، طالمة الرفع يف جؿع 

الؿممـقن، الؿفـدسقن، الؿخؾصقن، "الؿذكر السالؿ القاو، الؿسؾؿقن، 

، وأما يف الجر والقاء، فعالمة الـصب وطالمة الجر القاء، "الؿحؿدون

 ، وهؽذا."ؾصقـالؿحؿديـ، الؿسؾؿقـ، الؿفـدسقـ، الؿتساطديـ، الؿخ"

كصر "، لؿاذا بالقاو؟ ٕكف فاطٌؾ مرفقٌ ، "اكتصر الؿسؾؿقن"يف الرفع كؼقن: 

 ؟ ٕكف هـا مػعقٌن بف مـصقٌب."الؿسؾؿقـ"، لؿاذا بالقا  "اهلل الؿسؾؿقـ

 بالقاو ٕكف فاطٌؾ. "الؿفـدسقن"، "أقبؾ الؿفـدسقن"لق قؾت مثاًل: 

 كف مػعقٌل بف.بالقاء: ٕ "الؿفـدسقـ"، "أكرمت الؿفـدسقـ"

بالقاء: ٕكف اسٌؿ مجروٌر بحرف  "الؿفـدسقـ"، "طؾك الؿفـدسقـ ُت سؾؿ"

 الجر.

بالقاو  "الؿممـقن" [38]آن طؿران:  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ)قال تعالك: 

ـَ "لؿاذا؟ ٕكف فاطٌؾ مرفقٌع،   بالقاء ٕكف مػعقٌل بف. "الؽافري

 وقد بقَّـ الحريري 
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 ل: ػالياخ إػساب مجغ ادلركس انعامل فقا
 وكووووؾ جؿووووع صووووحَّ فقووووف واحووووده

 

 

 عووووووؿ أتووووووك بعوووووود التـوووووواهل زائووووووده 

 

 

 فرفعووووووف بووووووالقاو والـووووووقن تبووووووع

 

 

 كحووووق شووووجاين الخوووواصبقن يف الُجؿووووع 

 

 

 وكصوووووووووووبف وجوووووووووووره بالقوووووووووووا 

 

 

 طـووووووود جؿقوووووووع العووووووورب العربوووووووا  

 

 

 تؼوووووقن: حووووولل الـوووووازلقـ يف ِمـوووووك

 

 

 وسوووؾ طوووـ الزيوووديـ هوووؾ كووواكقا هـوووا 

 

 
، ما إطراب "شجاين الخاصبقن" مثَّؾ لؾرفع بؼقل: - -والحريري

 ؟ "الخاصبقن"

 فاطٌؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف القاو.

 الـازلقـ"مثَّؾ لؾـصب بؼقلف: 
ِّ

 "، "حل
ِّ

مؼدٌر،  "أكت"، فعؾ أمٍر، والػاطؾ "حل

سؾ طـ "مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف القاء، ومثَّؾ لؾجر بؼقلف:  "الـازلقـ"و

، و "طـ"، "الزيديـ  اسٌؿ مجروٌر، وطالمة جره القاء.  "يـالزيد"حرف جرٍّ

الؿحؿدون "وققل الحريري: فرفعف بالقاو والـقن تبع، يريد أكؽ إذا قؾت: 

الؿسؾؿقن، "، فعالمة الرفع هل القاو فؼط، صقب والـقن يف "الؿسؾؿقن

، يؼقل: ٓ، الـقن ٓ طالقة لفا باإلطراب، هذه تبٌع "والؿجتفدون، والؿحؿدون

لسالؿ، وهل أيًضا مؼابٌؾ لؾتـقيـ يف الؿػرد كؿا قؾـا قبؾ قؾقٍؾ لصقغة جؿع الؿذكر ا

، فالقاو مؼابؾ الضؿة، والـقن "زيدون"، والجؿع "زيدان"، والؿثـك "زيد"يف 

 مؼابؾ التـقيـ.

بعد ذلؽ، تؽؾؿ طؾك كقين التثـقة وجؿع الؿذكر  --ثؿ إن الحريري

 الؿذكر السالؿ.يعـل: كقن جؿع  "وكقكف"السالؿ، خصفؿا بحديٍث، فؼال: 

 وكقكوووووووووف مػتقحوووووووووٌة إذ ُتوووووووووذكرُ 

 

 

 والـوووووووقن يف كوووووووؾ مثـوووووووًك ُتؽسووووووورُ  

 

 
الؿحؿدوَن، "يعـل: أن الـقن يف جؿع الؿذكر السالؿ دائًؿا مػتقحٌة، 

ـَ  ، الؿسؾؿق ـَ  ، كقن جؿع الؿذكر السالؿ ما بالفا؟ مػتقحٌة."الؿسؾؿقَن، الؿحؿدي
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قبؾ القاو  "الؿحؿُدونَ "؟ ما قبؾ طالمة اإلطراب، القاو أو القاء ماذا يؽقن

ـَ "مضؿقٌم، وقبؾ القاء  ، قبؾ القاء مؽسقٌر، جؿع الؿذكر السالؿ القاو "الؿحؿِدي

 قبؾفا ضؿٌة تـاسبف، والقاء قبؾفا كسرٌة تـاسبف، وأما الـقن فدائًؿا مػتقحٌة. 

الؿحؿداِن، "الؿثـك دائًؿا مؽسقرٌة، يف الرفع  "كقن"الؿثـك فؼال:  "كقن"وأما 

ـِ "، ويف الـصب "نِ الؿسؾؿا ، والؿسؾؿق ـِ ، فالـقن دائًؿا مؽسقرٌة، وما "الؿحؿدي

دانِ "قبؾ طالمة اإلطراب، قبؾ إلػ والقاء يف الؿثـك،  مػتقحٌة،  "الؿحؿَّ

ـِ " دي  مػتقحٌة. "الؿحؿَّ

دائًؿا مؽسقرٌة، وما قبؾ طالمة اإلطراب دائًؿا مػتقحٌة، وأما  "كقكف"إذن الؿثـك 

قكف مػتقحٌة، وما قبؾ حرف اإلطراب، قبؾ القاو مضؿقٌم، جؿع الؿذكر السالؿ ك

وقبؾ القاء مؽسقٌر، وكؾ هذا لؾتػريؼ القاضح بقـ الؿثـك، وجؿع الؿذكر السالؿ 

ققا بحركة "الؿحؿدون والؿحؿدان"قا بلمريـ بقـ قلؽل ٓ يحدث لبٌس، فرَّ  ، فرَّ

إلػ مػتقحٌة،  الـقن، وبؿا قبؾ حرف اإلطراب، فالؿثـك كقكف مؽسقرٌة، وما قبؾ

يف جؿع الؿذكر السالؿ تجد أن كقن جؿع الؿذكر السالؿ مػتقحٌة  "الؿحؿدون"و

ققا بقـ الجؿع والؿثـك بالطريؼتقـ، بؿا قبؾ  دائًؿا، وما قبؾ القاو مضؿقمٌة، إذن فرَّ

 حرف اإلطراب، وبؿا بعد حرف اإلطراب.

 ثؿ قال الحريري: 

 وتسوووووووؼط الـقكوووووووان يف ا ِوووووووافة

 

 

ـِ الرصووووووافة كحووووووق: رأيوووووو    سوووووواك

 

 

 وقوووووود لؼقوووووو  صوووووواحبل أخقـووووووا

 

 

 فاطؾؿووووووووووف يف حووووووووووذففؿا يؼقـًووووووووووا 

 

 
، فؼد "التثـقة، و جؿع الؿذكر السالؿ"كعؿ هذا ما ذكركاه قبؾ قؾقٍؾ يف كقين 

طرفـا أن الـقن يف الؿثـك و جؿع الؿذكر السالؿ يف مؼابؾة التـقيـ، فؾفذا تلخذ 

 حؽؿ التـقيـ يف مقاضع كثقرٍة، مـفا:

ا طـد اإلضافة، تحذف كقن الؿثـك و جؿع الؿذكر السالؿ يف اإلضافة، حذففؿ

 كؿا تحذف التـقيـ طـ اإلضافة.
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، تحذ  "معؾُؿ زيدٍ "بالتـقيـ، أِػ إلك زيد، تؼقن:  "معؾؿٌ "لق قؾ  مثً : 

 التـقيـ مـ الؿػرد.

، سـحذف "معؾؿا زيدٍ "، مثـك، أضػ معؾؿان إلك زيد، سـؼقل: "معؾؿان"

 فـا التـقيـ.الـقن كؿا حذ

، سـحذف الـقن يف "معؾؿق زيدٍ "، أضػ معؾؿقن إلك زيد، "معؾؿقن"

 الجؿع، كؿا حذفـا التـقيـ يف الؿػرد، ففذا معـك بقتل الحريري.

، هذا جؿع الؿذكر السالؿ، ُحذفت كقكف: "رأيت ساكـل الرصافة"مثَّؾ بؼقلف: 

 ٕكف أضقػ إلك الرصافة.

ُحذفت كقكف: ٕكف أضقػ إلك أخقـا، مثـك،  "صاحبقـ"، "صاحبل أخقـا"و

 ، ففذا ما يتعؾؼ بجؿع الؿذكر السالؿ."صاحبل أخقـا"

لــتؼؾ بعد ذلؽ إلك الباب التالل، وهق جؿع الؿمكث السالؿ، فـسؿع ما قالف 

 الحريري بؼراءة إخ الؽريؿ فؾقتػضؾ.

 إػساب مجغ ادلؤَث انعامل:
 وكوووووؾ جؿوووووٍع فقوووووف تووووواٌ  زائووووودة

 

 

 

 

 

 رفووووووِع حاموووووودةفارفعووووووف بالضووووووؿ ك

 

 

 وكصووووووووووبف وجووووووووووره بالؽسوووووووووورِ 

 

 

 

 

 

 كحووووووق كػقوووووو  الؿسووووووؾؿاِت شوووووور

 

 
هذا هق الباب السادس مؿا لقست طالماتف أصؾقًة ضاهرًة، ٕن بعض طالماتف 

 طالماٌت فرطقٌة، وبعض طالماتف أصؾقٌة كؿا سقليت.

جؿع الؿمك  السالؿ: كؾ جؿٍع دن طؾك أكثر مـ اعـتقـ بزيادة ألٍػ وتاٍ ،   

 ، وهؽذا."ومسؾؿات، وحامدات، وسقارات، وفاصؿاتهـدات، "

وقد أشار الحريري إلك شلٍء مـ تعريػ جؿع الؿمكث السالؿ بؼقلف: )وكؾ 

جؿٍع فقف تاٌء زائدٌة(، إذن التاء يف جؿع الؿمكث السالؿ ٓبد أن تؽقن زائدًة، فنذا لؿ 

ًؿا، مثؾ تؽـ زائدًة، بؾ كاكت أصؾقًة، فنن هذه الؽؾؿة ٓ تؽقن جؿع ممكٍث سال
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 كؾؿة: 

، أوقات هذا "أوقات"، اجؿعف، "وقت"، التاء مقجقدٌة يف الؿػرد، "وقت"

 هذه زائدٌة أم مقجقدٌة يف الؿػرد؟  "أوقات"الجؿع مختقٌم بللٍػ وتاٍء، لؽـ التاء يف 

لقس جؿع ممكث سالًؿا،  "أوقاٌت "مقجقدٌة يف الؿػرد، إذن هذه أصؾقٌة، إذن 

، التاء يف أبقاٍت "بقت وأبقات"، وكذلؽ "اتوقت وأوق"هذا جؿع تؽسقٍر، 

يف جؿع الؿمكث السالؿ زائدٌة،  مقجقدٌة يف الؿػرد بقت، هذا جؿع تؽسقٍر، إذن التاء

 وكذلؽ إلػ ٓبد أن تؽقن زائدًة.

طالمات اإلطراب يف جؿع الؿمكث السالؿ، يف الرفع  --بقَّـ الحريري

 الـصب والجر طالمة اإلطراب ، ويف"جاءت الؿعؾؿاُت "العالمة الضؿة، تؼقل: 

، ويف الجر كذلؽ، طالمة اإلطراب "الؿعؾؿاِت  ُت أكرم"الؽسرة، كؼقلؽ: 

 ."سؾؿُت طؾك الؿعؾؿاِت "الؽسرة، كؼقل: 

جاءِت الؿعؾؿاُت، أكرمُت الؿعؾؿاِت، سؾؿُت طؾك "إذن فتؼقل العرب: 

ب هل ، أيـ طالمة اإلطراب يف جؿع الؿمكث السالؿ؟ طالمة اإلطرا"الؿعؾؿاِت 

التل تتغقر بتغقر اإلطراب لؽل ُتعؾؿـا بالحؽؿ اإلطرابل، هؾ يصح أن كؼقل: إن 

إلػ هل طالمة اإلطراب؟ ٓ يصح: ٕهنا ثابتٌة بشؽٍؾ ولػٍظ واحٍد يف الرفع 

 والـصب والجر.

هؾ يصح أن كؼقن إن التا  هل ط مة ا طراب؟ ٓ يصح، ٕكف كذلؽ عابتٌة يف 

، كريد الذي يتغقر مـ الرفع إلك الـصج إلك الجر، لقعؾؿـا الرفع والـصج والجر، ٓ

 بالحؽؿ ا طرابل.

 ُت أكرم"، ويف الـصب الؽسرة، "جاءت الؿعؾؿاُت "كعؿ، يف الرفع الضؿة، 

، فـؼقل: طالمة الرفع "طؾك الؿعؾؿاِت  ُت سؾؿ"، ويف الجر الؽسرة، "الؿعؾؿاِت 

 الضؿة، وطالمة الـصب الؽسرة، وطالمة الجر الؽسرة. 



 e 

g h 
f  221 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

طالمة الرفع الضؿة، أصؾقٌة أم فرطقٌة؟ كقن الضؿة طالمًة لؾرفع أصؾقٌة أم 

فرطقٌة؟ أصؾقٌة، وطالمة الجر الؽسرة، كقن الؽسرة طالمًة لؾجر أصؾقٌة أم فرطقٌة؟ 

أصؾقٌة، ويف الـصب؟ طالمة الـصب يف جؿع الؿمكث السالؿ كسرٌة، كقن الؽسرة 

إذن جؿع الؿمكث السالؿ كؿ فقف مـ طالمٍة  طالمًة لؾـصب أصؾقٌة أم فرطقٌة؟ فرطقٌة،

 فرطقٍة، واحدٌة، وهل طالمة الـصب، أما طالمة الرفع والجر فعالمتان أصؾقتان.

 بقَّـ الحريري طالمة اإلطراب يف ققلف: 

 وكوووووؾ جؿوووووٍع فقوووووف تووووواٌ  زائووووودة

 

 

 فارفعووووووف بالضووووووؿ كرفووووووِع حاموووووودة 

 

 
 فارفعف بالضؿ، يعـل: بالضؿة، كرفِع حامدة.

 ه بالؽسوووووووووورِ وكصووووووووووبف وجوووووووووور

 

 

 كحووووووق كػقوووووو  الؿسووووووؾؿاِت شوووووور 

 

 
 وكصبف وجره بالؽسِر، يعـل: بالؽسرة، كحق كػقت الؿسؾؿاِت شري.

بؼقلف: )فارفعف بالضؿ، كرفِع حامدة(؟ يريد أن  - -ماذا يريد الحريري

طالمة الرفع الضؿة يف جؿع الؿمكث السالؿ وهل طالمٌة أصؾقٌة، كالعالمة التل يف 

، مرفقٌع وطالمة "جاءت حامدةُ "، تؼقل: "حامدة"، لق قؾت الؿػرد، مثؾ: حامدة

، طالمة الرفع "جاءت حامداُت "، "حامداُت "رفعف الضؿة، كذلؽ يف الجؿع، 

 الضؿة.

الحريري مثَّؾ لجؿع الؿمكث السالؿ بؿثاٍل واحٍد، وهق مثال الـصب، فؼال: 

قُت، فعٌؾ ماٍض، والتاء فاطٌؾ، كػ "كػك"، كػقُت "الؿسؾؿات شري ُت كػق"

 مػعقٌل بف مـصقب، وطالمة كصبف الؽسرة. "الؿسؾؿات"و

لؿاذا لؿ يؿثلؾ لؾرفع والجر؟ ٕن ط مات ا طراب يف الرفع والجر ط ماٌت 

 أصؾقٌة، وقد مثَّؾـا لذلؽ.

: فعٌؾ "خؾؼ"، [11]العـؽبقت:  (ھ ے ے)سبحاكف وتعالك: -قال

 طؾك الػتح. 
ٌّ

 ماٍض مبـل
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 قٌع، وطالمة رفعف الضؿة. : اسؿ اهلل فاطٌؾ مرف"اهلل"

السؿاوات: مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف الؽسرة: ٕكف جؿع ممكٍث 

 سالؿ.

 .[72]إحزاب:  (ىئ ىئ ىئ ی یی)تعالك: -قال

. "طؾك"  : حرف جرٍّ

 : اسٌؿ مجروٌر، وطالمة جره القاء. "الؿممـقـ"

 : معطقٌف طؾك الؿممـقـ مجروٌر، وطالمة جره الؽسرة."الؿممـات"

 . [13]الحديد:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)تعالك: -لقا

 : فعٌؾ مضارٌع، والػاطؾ مسترتٌ تؼديره أكت. "ترى"

 : مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف القاء. "الؿممـقـ"

 حرف ططٍػ. "القاو"

 : معطقٌف طؾك الؿممـقـ، وطالمة كصبف الؽسرة."الؿممـات"

 .[111]هقد:  (ۓ ڭ ڭ ڭڭ)تعالك: -قال

 ـصب اسؿفا وترفع خربها.: هذه ت"إن"

 : اسؿ إن مـصقٌب، وطالمة كصبف الؽسرة. "الحسـاِت " 

هـا فاطٌؾ أو مػعقٌل بف؟ مػعقٌل بف: ٕن الػاطؾ  "السقئاِت ": "يذهبـ السقئاِت "

: مػعقٌل بف "السقئات"كقن الـسقة التل تعقد إلك الحسـات، و "يذهبـ"فاطؾ 

 مـصقٌب، وطالمة كصبف الؽسرة.

 ".[31]الـقر:  (ٻ پ پ پپ)تعالك: -قال

 فاطٌؾ. "واو الجؿاطة": فعٌؾ، و"تتبعقا
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 : مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف الؽسرة."خطقات"

 .[197]البؼرة:  (ٱ ٻ ٻٻ)تعالك: -قال

 : مبتدٌأ. "الحج"

 : خربه مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة. "أشفرٌ "

ٌة، كعت لؿاذا؟ ؟ كعٌت، أو صػ"معؾقماٌت "الحُج أشفٌر معؾقماٌت، ما إطراب 

 ٕشفر، الخرب، إذن كعٌت مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة.

 .[21]الـسا :  (ٺ ٺ ٿ ٿ)تعالك: -قال

 : مبتدٌأ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة. "الصالحات"

 : خربٌ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة."قاكتاٌت "

 : خرٌب ثاٍن مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة."حافظاٌت "

قد اكتفقـا مـ جؿع الؿمكث السالؿ، وبف يؽقن الققت  -بحؿد اهلل-هبذا كؽقن

ر لـا هذا الشرح،  -سبحاكف وتعالك-قد اكتفك، ولػظ أكػاسف، فـحؿد اهلل  طؾك أن يسَّ

أن يجؿعـا طؾك  -سبحاكف وتعالك-وأشؽركؿ طؾك حسـ استؿاطؽؿ، وأسلل اهلل

 صحابف أجؿعقـ.خقٍر، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف وأ
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س
َ
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َ
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َ
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ُ
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َّ
 اند

﷽ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف 

 وأصحابف أجؿعقـ، أما بعد.

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وبقاكؿ، يف هذه الؾقؾة الطقبة، 

إول، مـ سـة ثؿاٍن وثالثقـ وأربعؿائة لقؾة إربعاء، الثاين والعشريـ مـ ربقع 

رس الحادي طشر مـ ُدُروِس شرح   "ُمْؾَحُة اإِلطَراِب "وألٍػ: لـعؼد فقفا الدَّ

 طؾقف رحؿة اهلل.-لؾحريري البصري

رُس ُيعؼد يف مديـة  وكحـ يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة، وهذا الدَّ

 حرسفا اهلل.-الرياض

رِس الؿاضل، تؽؾؿـا طؾك بعض إبقاب التل طالمات إطراهبا طالماٌت  يف الدَّ

بعد أن ذكر طالمات اإلطراب  - -لقست أصؾقًة ضاهرًة، وذلؽ أن الحريري

إصؾقة الظاهرة، ذكر إبقاب التل فقفا طالمات إطراٍب لقست أصؾقًة ضاهرًة، إما 

فرطقٌة، وإما طالمات إطراٍب مؼدرٌة، فتؽؾؿـا يف الدرس الؿاضل طؾك باب 

، ودرسـا ما فقفا مـ "جؿع الؿمكث السالؿ"، و"جؿع الؿذكر السالؿ"، و"الؿثـك"

 طالمات إطراٍب فرطقٍة.

تبًعا  "جؿع التؽسقر"سـتؽؾؿ طؾك طالمات إطراب  -إن شاء اهلل-الؾقؾة

 ة اإلطراب. حَ ؾمُ يف  --لشقخـا الحريري

رس بؼراءة ما ذكره الحريري يف باب  ـستؿع مـ ، فؾ"جؿع التؽسقر"كبدُأ الدَّ
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 أخقـا هذه إبقات:

 أطقذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿ، بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، قال الؿصـػ 

 وإياكا: 

وووووَر يف الجؿوووووق ِ   وكوووووؾ موووووا ُكسل

 

 

 كإُسووووووووِد وإبقوووووووواِت والربووووووووق ِ  

 

 

 ففووووق كظقوووور الػوووورد يف ا طووووراب

 

 

 فاسووووووؿع مؼووووووالل واتبووووووع صووووووقابل 

 

 
 طؾك  --تؽؾؿ

ٍ ػال
َّ
 ياخ إػساتٓا.مجغ انتكعري، ٔتٛ

الؿ، أنَّ الجؿقع كقطان:   سبؼ أن ذكركا طـدما تؽؾؿـا طؾك جؿع الؿذكر السَّ

ا أن تؽقن  إما جؿقٌع صحقحٌة، وتسؿك سالؿٌة، وهذه طؾك كقطقـ: ٕهنا إمَّ

ا أن تؽقن َجؿًعا ُممكًثا َسالًؿا.   جؿًعا ُمذكًرا َسالًؿا، وإمَّ

ؽسقر، الػرق بقـ جؿع السالمة أو والـقع الثاين مـ الجؿقع، ُكسؿقفا جؿقع التَّ 

وبقـ جؿع التؽسقر، أي: الجؿع  -الصحة، أي: الجؿع السالؿ أو الصحقح

الؿؽسر، هق يف سالمة مػرده، إذا كان لػظ الؿػرد سالًؿا لؿ يتغقر، فـؼقل: إنَّ 

الجؿع جؿٌع سالٌؿ أو صحقٌح، فنذا تغقرت صقرة الؿػرد، فـؼقل: إنَّ الجؿع جؿٌع 

 ؿع تؽسقٍر. مؽسٌر، أو ج

فتؽؾؿـا طؾك جؿع الؿذكر السالؿ، وجؿع الؿمكث السالؿ يف الدرس الؿاضل، 

 والققم كتؽؾؿ طؾك جؿع التؽسقر. 

إذن جؿع التؽسقر هق: ما تغقرت فقف صقرة الؿػرد بلي تغققٍر كان، إما بتغقر 

: اًل ، أو بتغقُّر الحركات، كاكت الراء مث"رجٌؾ، رجاٌل، زدكا ألًػا"الحروف، مثؾ: 

 مضؿقمًة صارت مؽسقرًة، بلي تغقُّر يؽقن يف صقرة الؿػرد.

وجؿقع التَّؽسقر لفا أوزاٌن كثقرٌة، ولقس الدرس معؼقًدا لبقان أوزان جؿقع 

، وإكؿا الباب هذا "ُمْؾَحُة اإِلطَراِب "يف  -إن شاء اهلل-التؽسقر، وسقليت لفا باٌب 
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تل ذكرها الحريري يف هذيـ معؼقٌد لبقان طالمات إطراهبا، فؿـ جؿقع التؽسقر ال

 البقتقـ: 

 . "َأسد"، وهق جؿع "ُفْعؾ"، وهق طؾك وزن "إُْسد"

 . "بقت"، وهق جؿع "أفعال"، وهق طؾك وزن "إبقات"و 

هق الؿـزل يف  "الربع"، و"َربع"، وهق جؿع "فعقل"، طؾك وزن "الربقع"و 

 الربقع، وُيطؾؼ طؾك الؿـزل طؿقًما.

، و "صػؾ"جؿع  "أصػال"، و "رجؾ"جؿع  "رجال"ومـ جؿقع التؽسقر 

جؿع  "بحقر"أو "أبحر"، و"سالح"جؿع  "أسؾحة"، و"قؾب"جؿع  "قؾقب"

 ، وهؽذا."طقـ"، جؿع "طققن"و "أطقـ"، و"بحر"

طالمات اإلطراب يف جؿع التؽسقر، فبقـ أهنا  --وقد بقَّـ الحريري

طالمات إطراهبا ُترفع بالضؿة، وُتـصب بالػتحة، وُتجر بالؽسرة، يعـل: إنَّ 

ففق كظقر الػرد "طالماٌت أصؾقٌة، وهذا هق معـك ققل الحريري طـ جؿع التؽسقر: 

، يعـل: أن طالمات إطراب جؿع التؽسقر كعالمات إطراب الؿػرد، "يف اإلطراب

 التل ذكرها يف باٍب سابٍؼ، وهل طالمات اإلطراب إصؾقة. 

طٌؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف : فا"رجال" "جاء رجاٌل ": فػل الرفع كؼقن مثً  

 الضؿة. 

ًٓ  ُت أكرم"ويف الـصج كؼقن:  ًٓ " "رجا : مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة "رجا

 كصبف الػتحة. 

، و "طؾك" "سؾؿُت طؾك رجالٍ ": ويف الجر كؼقن : اسٌؿ "رجالٍ ": حرف جرٍّ

 مجروٌر، وطالمة جره الؽسرة.

ؾقٌة، لؽـ كستثـل إذن طالمات اإلطراب يف جؿع التؽسقر طالمات إطراٍب أص

رِف، فؼد درسـا مـ قبؾ أنَّ  مـ ذلؽ ما كان مـ جؿقع التؽسقر مؿـقًطا مـ الصَّ
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آسؿ الؿؿـقع مـ الصرف ُيرفع بالضؿة، طالمٌة أصؾقٌة، وُيـصب بالػتحة، طالمٌة 

 أصؾقٌة، ولؽـف ُيجر بالػتحة، طالمٌة فرطقٌة. 

 ماذا؟ جؿع التؽسقر هؾ يؽقن مؿـقًطا مـ الصر ؟ كعؿ، مثؾ 

، مثؾ: "مػاطقؾ"، أو "مػاطؾ"مثاًل: جؿقع التؽسقر التل طؾك وزن 

 ."مـاديؾ"، و "قـاديؾ"، و"مصابقح"، ومثؾ: "مـازل"، و"مصاكع"، و"مساجد"

وأيًضا مـ جؿقع التؽسقر التل ُتؿـع مـ الصرف: جؿقع التؽسقر الؿختقمة 

، ففذه مؿـقطٌة أيًضا "ءأكبقا"، و "أصدقاء"، و "طؾؿاء"بللػ التلكقث الؿؿدودة، كـ 

مـ الصرف، وكذلؽ جؿع التؽسقر الؿختقم بللػ التلكقث الؿؼصقرة، كـ 

 ففذه كؾفا ُتؿـع مـ الصرف. "مرضك"و  "جرحك"

إذن جؿق  التؽسقر ط مات إطرابفا ط مات أصؾقٌة، إٓ الؿؿـق  مـ الصر ، 

 فنكف يلخذ حؽؿ الؿؿـق  مـ الصر .

خربٌ مرفقٌع، وطالمة  "مساجدُ "، "اجُد كثقرةٌ هذه مس": كؼقن مثً  يف مساجد

 رفعف الضؿة، لؽـ ٓ كـقن: ٕكف مؿـقٌع مـ الصرف. 

مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة  "مساجد"، "ـقُت مساجَد كثقرةً بَ ": ويف الـصج

 كصبف الػتحة، ولؽـف ٓ يـقن: ٕكف مؿـقٌع مـ الصرف. 

وطالمة  "يف"مجروٌر بـ اسؿٌ  "مساجد"، "صؾقُت يف مساجَد كثقرةٍ " ويف الجر

 جره الػتحة: ٕكف مؿـقٌع مـ الصرف. 

 وتؽؾؿـا مـ قبؾ طؾك الؿؿـقع مـ الصرف وإطرابف.

 فنن قؾت: لؿاذا لؿ يذكر الحريري إطراب الؿؿـقع مـ الصرف هـا؟ 

 ما تؽؾؿ طؾك الؿؿـق  مـ الصر  وإطرابف هـا، وهذا تؼصقٌر.

الحريري، كان يـبغل أن يذكر  فالجقاب: كعؿ، هذا صحقٌح، هذا تؼصقٌر مـ
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طالمات إطراب الؿؿـقع مـ الصرف يف كالمف طؾك طالمات اإلطراب، لؽـف أشار 

إلك ذلؽ يف أول البقت التالل ٕبقاب طالمات اإلطراب الػرطقة، وهق كؿا سقليت 

 يف باب مقاضع جر آسؿ، فؼال: 

 والجوووووور  يف آسووووووؿ الصووووووحقِح 

 اْلُؿـَْصرِْ  

 

َـّ إ   ذا موووووا ققوووووَؾ ِصوووووْػ بووووولحرٍ  ُهووووو

 

 
فـص طؾك أنَّ غقر الؿـصرف ٓ ُيجر  "يف آسؿ الصحقح الؿـصرف"فؼال: 

ح بذلؽ، ولؽـ يف باب ما ٓ يـصرف، يف البقت الحادي  بالؽسرة، وأيًضا صرَّ

 ة، بؼقلف:حَ ؾؿُ والثؿاكقـ بعد الؿائتقـ، يعـل بعد مـتصػ ال

 هوووذا ويف إسوووؿاِ  َموووا ٓ َيـَْصووورُِ  

 

 

هُ    َكـَْصووووووووووبِِف ٓ َيْخَتِؾووووووووووْػ  َفَجوووووووووور 

 

 
 يعـل: أكف ُيـصج بالػتحة، وُيجر بالػتحة.

يف هذه إبقاب التل ذكرها لعالمات  --كؼقل أيًضا: والحريري

اإلطراب إصؾقة والػرطقة والؿؼدرة، ذكر أنَّ طالمات اإلطراب الؿؼدرة تؽقن يف 

اف إلك ياء آسؿ الؿـؼقص، وآسؿ الؿؼصقر فؼط، ولؿ يذكر آسؿ الؿض

الؿتؽؾؿ، فعالمات إطرابف أيًضا طالماٌت أصؾقٌة مؼدرٌة، وشرحـا ذلؽ مـ قبؾ، 

مرفقٌع بضؿٍة  "صديؼل"، "جاء صديؼل"، تؼقل: "صديؼل"و  "كتابل"كحق: 

طؾك  ُت سؾؿ"مـصقٌب بػتحٍة مؼدرٍة، و  "صديؼل"، "صديؼل ُت أكرم"مؼدرٍة، و 

ان يـبغل أيًضا طؾك الحريري أن مجروٌر بػتحٍة مؼدرٍة، فؽ "صديؼل"، "صديؼل

 يذكر ذلؽ يف طالمات اإلطراب.

مـ الؽالم طؾك طالمات  --بذلؽ كؽقن قد اكتفقـا مع شقخـا الحريري

اإلطراب إصؾقة، سقاًء كاكت ضاهرًة أو ُمؼدرًة، وطالمات اإلطراب سقاًء كاكت 

 أصؾقًة أم فرطقًة.
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ة َح ؾؿُ فقـا مـ قرا ة أبقات الؾخص الؽ   يف ط مات ا طراب، بعد أن اكتك

 وشرحـاها:

  :اخلالص٘ يف عالمات اإلعساب 

طالمات اإلطراب تؽقن يف كؾ إسؿاء سقى خؿسة أسؿاٍء، فنن فقفا طالمات 

 غقر أصؾقٍة، تدخؾ يف أبقاب العالمات الػرطقة. 

هذه إبقاب الخؿسة هل: إسؿاء الستة، والؿثـك، وجؿع الؿذكر السالؿ، 

 مكث السالؿ، وآسؿ الؿؿـقع مـ الصرف.وجؿع الؿ

 وط مات ا طراب الظاهرة، أيـ تؽقن؟ 

تؽقن يف كؾ ما ُيعرب بالحركات، سقى آسؿ الؿؼصقر، درسـاه، وآسؿ 

الؿـؼقص درسـاه، وآسؿ الؿضاف إلك ياء الؿتؽؾؿ، ودرسـاه، ولؿ يذكره 

ه الحريري هـا، الحريري، وكذلؽ الؿضارع الؿعتؾ أخر، درسـاه، ولؿ يذكر

 ة.حَ ؾؿُ ولؽـ ذكره يف آخر ال

اكتفك  --هذا هق الؽالم طؾك طالمات اإلطراب، وبف يؽقن الحريري

 مـ الؽالم طؾك إحؽام الـحقية اإلفرادية. 

فؼد ذكركا مـ قبؾ أنَّ إحؽام الـحقية كقطان: إما إفراديٌة، وإما تركقبقٌة، أحؽام 

لتل تؽتسبفا الؽؾؿة بصػتفا ُمػردًة، مفؿا كاكت الـحق اإلفرادية، يعـل: إحؽام ا

الؽؾؿة سقاًء كاكت يف جؿؾٍة، أو لؿ تؽـ يف جؿؾٍة، يعـل: مػردٌة، ففذه إحؽام 

ثابتٌة لفا، إحؽام الثابتة لؾؽؾؿة طؾك كؾ حاٍل، سقاًء كاكت يف جؿؾٍة أو لؿ تؽـ يف 

 الثٌة:جؿؾٍة، كسؿقفا أحؽام الـحق اإلفرادية، وقد درسـاها، وهل ث

الحؽؿ إول: اكؼسام الؽؾؿة إلك اسٍؿ وفعٍؾ وحرٍف، واكؼسام الؽؾؿة إلك 

، واكؼسام آسؿ إلك كؽرٍة ومعرفٍة، هذه كسؿقفا إحؽام اإلفرادية، 
ٍّ

ُمعرٍب ومبـل

 درسـاها.
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 الـق  الثاين مـ إحؽا  الـحقية: قؾـا هل أحؽا  الـحق التركقبقة.

ؽام التل ٓ تؽتسبفا الؽؾؿة حتك تدخؾ يف ما معـك الرتكقبقة؟ يعـل: إح

تركقٍب، أي: إحؽام التل ٓ تؽتسبفا الؽؾؿة حتك تدخؾ يف جؿؾٍة، )تركقٌب يعـل: 

جؿؾٌة(، الؽؾؿة التل درسـا قبؾ قؾقٍؾ، أحؽامفا اإلفرادية واكتفقـا مـفا، الؽؾؿة إذا 

بؾ، تستجد لفا أدخؾتفا يف جؿؾٍة، فنهنا تؽتسب أحؽاًما جديدًة لؿ تؽـ لفا مـ ق

أحؽام ٓ تؽتسبفا إٓ مـ دخقلفا يف الرتكقب يف جؿؾٍة، هذه إحؽام الرتكقبقة التل 

تؽتسبفا الجؿؾة بعد دخقلفا يف جؿؾة، كثقرٌة، تتؾخص يف: أن آسؿ إذا أدخؾتف يف 

جؿؾٍة، فنكف إما أن يؽقن حؽؿف الرفع، أو الـصب، أو الجر، والؿضارع إذا دخؾ يف 

 ؽؿف إما أن يؽقن الرفع أو الـصب أو الجزم.جؿؾٍة، فنن ح

 إحؽا  التركقبقة تبقـ لؽ متك يؽقن حؽؿ آسؿ الرفع؟ 

 يؼقل يف سبعة مقاضع. 

 ومتك يؽقن حؽؿ آسؿ الجر؟ 

 يؼقل: يف ثالثة مقاضع. 

 ومتك يؽقن حؽؿ آسؿ الـصج؟ 

يؼقل لؽ: يف مقاضع كثقرٍة، هذه الؿقاضع مقاضع رفع آسؿ، وكصب 

 يف أحؽام الـحق الرتكقبقة. -إن شاء اهلل-سؿ، وجر آسؿ، ستلتقؽآ

 والؿضارع متك يؽقن حؽؿف الرفع؟ يؼقل: إذا لؿ ُيسبؼ بـاصٍب وٓ بجازٍم. 

 ومتك يؽقن حؽؿف الـصج؟ إذا ُسبؼ بـاصٍج. 

 ومتك يؽقن حؽؿف الجزم؟ إذا ُسبؼ بجازٍم. 

 -إن شاء اهلل-رعكدرس الـقاصب، وكدرس كقاصب الؿضارع وجقازم الؿضا

 ة.حَ ؾؿُ يف آخر ال
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هذه أحؽام الـحق الرتكقبقة، إذا اكتفك مـ أحؽام الـحق الرتكقبقة، التل تبقـ 

ة بعض أبقاب حَ ؾؿُ مقاضع الرفع والـصب والجر والجزم، سقذكر يف آخر ال

 إن شاء اهلل.-الصرف، وإن شاء اهلل سـشرح ما الؿراد بالصرف طـدما كصؾ إلقف

ـا اكتفقـا أن مـ إحؽام اإلفرادية، وســتؼؾ إلك أحؽام كػفؿ مـ ذلؽ أك

 الـحق الرتكقبقة.

الحريري أن سقبدأ بالؽالم طؾك أحؽام الـحق الرتكقبقة، يعـل بقان مقاضع 

 الرفع والـصب والجر والجزم.

صبًعا سقبدأ بلحؽام آسؿ أم بلحؽام الؿضارع؟ سقبدأ بلحؽام آسؿ، أحؽام 

 ع رفعف، ومقاضع كصبف، ومقاضع جره.آسؿ سقبقـ مقاض

 ما الباب التالل؟

ون ببقان مقاضع ؤقال: )باب حروف الجر(، الؿعتاد يف كتب الـحق أهنؿ يبد

رفع آسؿ، ثؿ يـتؼؾقن إلك بقان مقاضع كصبف، ويف إخقر يذكرون مقاضع جره، 

 أما الحريري بدأ بؿقاضع جر آسؿ، لؿاذا خالػ الـحقيقـ يف ذلؽ؟ 

 -كؿا سقليت-ربؿا فعؾ ذلؽ: ٕن مقاضع الجر قؾقؾٌة، فنن جر آسؿ كؼقل:

، إن وقع مضاًفا إلقف، إذا صار تابًعا  يؽقن يف ثالثة مقاضع فؼط: إن ُسبؼ بحرف جرٍّ

لؿجروٍر، فلراد أن يبدأ هبا: ٕهنا قؾقؾٌة ويـتفل مـفا، ثؿ يـتؼؾ إلك مقاضع الرفع، 

اكتفك مـ مقاضع الرفع، سقـتؼؾ أخقًرا إلك  وهل أكثر مـ مقاضع الجر، سبعٌة، فنذا

 مقاضع كصب آسؿ، وهل كثقرٌة.

-إذن كـتؼؾ إلك كالم الحريري طؾك جر آسؿ، وكؼرأ ما قالف الحريري

- .يف باب حروف الجر، فـستؿع إلك أخقـا 
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 تاب حسٔف اجلس:
 والجوووووور  يف آسووووووؿ الصووووووحقِح 

 اْلُؿـَْصرِْ  

َـّ إذا موووووا ِققوووووَؾ    ِصوووووْػ بووووولحرٍ  ُهووووو

 

 

 موووووـ وإلوووووك ويف وحتوووووك وطؾوووووك

 

 

 

 وطوووووـ ومـوووووذ عوووووؿ حاشوووووا وخووووو  

 

 

 

 والبوووووا  والؽوووووا  إذا موووووا ِزيووووودا

 

 

 والوووووو   فاحػظفووووووا تؽووووووـ رشووووووقدا 

 

 

 وربَّ أيًضوووا عوووؿ ُموووذ يف موووا حضووور

 

 

 

 مووووووـ الزمووووووان دوكؿووووووا مـووووووف  بوووووور 

 

 

 

 تؼوووووقُن موووووا رأيُتوووووُف ُموووووْذ َيْقِمـَوووووا

 

 

 

 وُربَّ طبووووووووٍد كووووووووقلٍس موووووووورَّ بِـَووووووووا 

 

 

 

َرةْ وُربَّ   توووووووولتل أبووووووووًدا ُمَصوووووووودَّ

 

 

 وٓ َيؾقفووووووووووا آسووووووووووُؿ إٓ َكؽِووووووووووَرةْ  

 

 

 وتووووووارًة ُتَضووووووُؿر بعووووووَد والووووووقاوَ 

 

 

 كؼووووووووووقلِِفؿ وَراكِووووووووووٍج َبَجوووووووووواوي 

 

 

 عووووؿ َتُجووووُر آسووووؿ بوووواُ  الؼسووووؿِ 

 

 

 وواوه والتووووووووواُ  أيًضووووووووووا فوووووووووواطؾؿِ  

 

 

 
ِ
 لؽووووـ تخووووص  بالتوووواِ  باسووووِؿ اهلل

 

 

بوووووووووووَ  بووووووووووو  اشوووووووووووتباهِ    إذا تعجَّ

 

 
الؽالم طؾك حروف الجر، معـك ذلؽ أكف بدأ  --يإذن ذكر الحرير

 بالؽالم طؾك مقاضع جر آسؿ.

كؾفا يف  -إن شا  اهلل-آسؿ ُيجر يف كؿ مقٍِع؟ يف ع عة مقاِع، سـدرسفا

 ة ا طراب. َح ؾمُ 

، وسـدرس ذلؽ يف هذا الؿقِع إون : إذا ُسبؼ بحرٍف مـ ُحروف الَجرِّ

 الباب. 

 يف الباب التالل.  -إن شاء اهلل-ضاًفا إلقف، وسقلتقـا: إذا وقع موالؿقِع الثاين

يف باب  -إن شاء اهلل-: إذا َوَقَع تابًعا لؾؿجرور، وهذا سقلتقـاوالؿقِع الثال 

 التَّقابع، وهل: الـعت، والعطػ، والتقكقد، والبدل.

هذا الباب يف هذه  -إن شاء اهلل-فـبدأ بالؽالم طؾك حروف الجر، وسـشرح

إن شاء اهلل، -الدرس آخر درٍس يف هذه الؿرحؾة يف هذا الػصؾالؾقؾة، وهذا 
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إن -ة اإلطراب يف الػصؾ الؼادم، وسـبدأ الشرح حَ وسـؽؿؾ شرح ما بؼل مـ ُمؾ

 بالؽالم طؾك باب اإلضافة، فال تـسقا حقـذاك الربط بقـ البابقـ. -شاء اهلل

يف باب حروف الجر، فؽؿ حرًفا مـ حروف الجر  - -قرأكا ما ذكره

 ذكر؟ 

مـ، وإلك، ويف، وحتك، وطؾك، "ذكر مـ حروف الجر ستة طشر حرًفا، وهل: 

، وُمذ، وواو الؼسؿ،  وطـ، ومـذ، وحاشا، وخال، والباء، والؽاف، والالم، وربَّ

، ستة طشر حرًفا، صقب والباء باء الؼسؿ، هل باء الجر، لؽـ مع الجر "وتاء الؼسؿ

ًٓ حرًفا، وذلؽ دلت طؾك الؼسؿ، يعـل أن الباء الجارة م ذكقرٌة، ففذه ستة طشر قق

 يف ققلف: 

 والجوووووور  يف آسووووووؿ الصووووووحقِح 

 اْلُؿـَْصرِْ  

َـّ إذا موووووا ِققوووووَؾ ِصوووووْػ    بووووولحرٍ  ُهووووو

 

 

 ِموووووـ وإلوووووك ويف وحتوووووك وَطؾوووووك

 

 

 وَطوووووـ ومـوووووُذ عوووووؿ َحاَشوووووا وَخووووو  

 

 

 والبووووواُ  والؽووووواُ  إذا موووووا ِزيوووووَدا

 

 

ـْ َرِشووووووْقَدا   والوووووو ُ  فاحْػَظْفووووووَا تؽوووووو

 

 

 أيًضوووا ُعوووؿَّ ُموووْذ فقؿوووا َحَضووورْ  وُربَّ 

 

 

مووووواِن دوَن مووووووا مـوووووُف َ َبوووووورْ    ِموووووـ الزَّ

 

 
 ثؿ قال: 

 عووووؿ َتُجووووُر آسووووؿ بوووواُ  الؼسووووؿِ 

 

 

 وواوه والتوووووووووواُ  أيًضووووووووووا فوووووووووواطؾؿِ  

 

 
ستة طشر حرًفا، مع أن كثقًرا مـ الـحقيقـ يذكرون أن حروف الجر طشرون 

 حرًفا، يعـل كؿ بؼل طؾقفؿ مـ حرٍف مـ حروف الجر؟ 

، أو قؾقٌؾ،  بؼل طؾقف أربعة أحرٍف، أما ثالثٌة مـ هذه إربعة فالجر هبا شاذٌّ

فحؼفا أن ُتفؿؾ يف مـظقمٍة وضعت لؾؿتقسطقـ، وأحسـ الحريري حقـ أهؿؾفا يف 

 . -مـظقمتف

كؿ يبؼك مـ الحروف؟ يبؼك حرٌف واحٌد، كان حؼف أن يذكره الحريري يف 

 ؿا: خال، وحاشا. حروف الجر، وخاصًة أكف ذكر أخقيف، وه
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 ما هق حر  الجر الذي لؿ يذكره؟ 

يف الجر، فقؽقن مجؿقع حروف  "حاشا"و  "خال"، وهق أخق "طدا"هق: 

 سبعة طشر حرًفا. -إن شاء اهلل-الجر التل سـتؽؾؿ طؾقفا

ققَّد آسؿ الذي تجره حروف  --يف أول إبقات كجد أنَّ الحريري

ققَّده بالصحقح الؿـصرف،  "الؿـصرف والجر يف آسؿ الصحقح"الجر بؼقلف: 

 ماذا يعـل بالصحقح؟ 

 الصحقح ماذا ُيخرج؟ 

آسؿ الصحقح ُيخرج آسؿ الؿعتؾ أخر، آسؿ الصحقح يعـل: صحقح 

 أخر، ُيخرج آسؿ الؿعتؾ أخر. 

 ماذا يؼصد بآسؿ الؿعتؾ أخر؟ 

ؼصقر ودرسـاه مـ قبؾ، الذي يـتفل بللٍػ أو ياٍء، فالذي يـتفل بللٍػ كسؿقف الؿ

 والذي يـتفل بقاء قبؾفا كسرٌة ُيسؿك مـؼقًصا، ودرسـاه مـ قبؾ.

: إن آسؿ الؿعتؾ أخر، سقاًء أكان َمـؼقًصا أم  -يريد أن يؼقل

 َمؼصقًرا ٓ ُيجر بالؽسرة الظاهرة، وإكؿا ُيجر بالؽسرة الؿؼدرة.

 ماذا ُيخرج؟  "الؿـصر "وققلف: 

غقر الؿـصرف، الؿؿـقع مـ الصرف، ٓ ُيجر  واضح أكف ُيخرج آسؿ

ٓ يريد أن آسؿ الؿعتؾ أخر  - -بالؽسرة، ولؽـف ُيجر بالػتحة، فـػفؿ أكف

الؿـؼقص والؿؼصقر، وآسؿ غقر الؿـصرف ٓ يريد أن هذه إسؿاء ٓ يدخؾفا 

فا الجر: ٕكـا طرفـا مـ قبؾ أن إسؿاء يدخؾفا الرفع والـصب والجر، ٓبد، يدخؾ

واحٌد مـ هذه الثالثة بحسب العقامؾ الداخؾة، لؿاذا هق أخرج آسؿ الؿعتؾ، 

وأخرج آسؿ غقر الؿـصرف؟ هـا أخرجفا مـ حقث طالمات إطراهبا، ولؿ 

ُيخرجفا مـ حقث الحؽؿ اإلطرابل، فإسؿاء كؾفا يدخؾفا الجر، لؽـف يؼقل: 
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سرة الؿؼدرة، والؿؿـقع مـ آسؿ الؿعتؾ ٓ ُيجر بالؽسرة الظاهرة، بؾ ُيجر بالؽ

 الصرف، يؼقل: ٓ ُيجر بالؽسرة، ُيجر بالػتحة.

ولؿ يؽـ هـا  حاجٌة يف الحؼقؼة إلك هذا التؼققد: ٕن ك مف هـا طؾك ط مات 

 ا طراب أ  ك مف هـا طؾك الحؽؿ ا طرابل الجر؟ 

كالمف هـا لقبقـ طؿؾ حروف الجر، وهق الجر، الجر يدخؾ طؾك إسؿاء، 

صرفة وغقر الؿـصرفة، ويدخؾ طؾك إسؿاء الصحقحة أخرة ومعتؾة أخر، الؿـ

أما طالمات إطراهبا فسبؼ بقاهنا مـ قبؾ، فال حاجة إلك إطادة ذلؽ، ففذان الؼقدان 

 ٓ حاجة لفؿا.

أما حروف الجر السبعة طشر التل سـتؽؾؿ طـفا، ذكر الحريري مـفا ستة طشر، 

التؿثقؾ طؾقفا واضٌح، ولؽـ سـذكر بعض ف "طدا"وكحـ زدكا واحًدا وهق: 

أحؽامفا الؿفؿة، وأكثر هذه إحؽام ذكرها الحريري يف هذه الؿـظقمة، وبعض 

 هذه إحؽام يعرففا العربل أن بسؾقؼتف، لؽـ ٓبد مـ الـص طؾقفا، فـؼقل: 

طشرٌة مـ حروف الجر تجر إسؿاء الظاهرة والؿضؿرة، تجر كؾ إسؿاء، 

 ؿاء ضاهرًة، أم أسؿاء مضؿرًة. سقاًء كاكت أس

 ماذا كريد بإسؿا  الؿضؿرة؟ 

 الضؿائر. 

 ماذا يريد بإسؿا  الظاهرة؟ 

ما سقى الضؿائر، آسؿ إما ضاهٌر وإما مضؿٌر، يعـل: إما ضؿقٌر، وإما لقس 

 بضؿقٍر، فالضؿقر يسؿك ضؿقًرا أو ُمضؿًرا، وغقر الضؿقر يسؿك ضاهًرا. 

مـ، وإلك، "كؾ إسؿاء، ضاهرًة أو ُمضؿرًة، وهل: هذه الحروف العشرة تجر 

 ."وطـ، وطؾك، ويف، والباء، والالم، وطدا، وخال، وحاشا

كاف "الَظاِهر، َوَجَرت  "زيد"، جرت "مـ زيٍد ومـَؽ  ُت أخذ"تؼقل: 
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 الضؿقر.  "الخطاب

دخؾ   "طدا"، فو "سافر أهؾل طداي"، و "سافر أهؾل طدا أخل"وتؼقن: 

 ، وهؽذا يف البؼقة."يا  الؿتؽؾؿ"، وطؾك الضؿقر "أخ" طؾك آسؿ الظاهر

فعشرٌة تدخؾ طؾك إسؿاء الظاهرة والؿضؿرة، كؿ يبؼك مـ الحروف التل 

 ذكركاها؟ 

يبؼك سبعة أحرٍف، هذه ٓ تدخؾ إٓ طؾك آسؿ الظاهر، دون الضؿقر، وهل: 

، ومـذ، وُمذ"  سبعٌة. ، هذه "حتك، والؽاف، وواو الؼسؿ، وتاء الؼسؿ، وربَّ

أكت "، لؽـ ما تؼقل: "أكت كإسد"، تؼقل: "حتك الػجرِ  ُت سفر"تؼقل: 

، ُتدخؾ "أكا كؽ"، ما يدخؾفا ياء الؿتؽؾؿ، وٓ تؼقل: "أكا كزيد"، كؿا تؼقل: "كِل

 الؽاف طؾك كاف الؿخاصب.

هذا حؽٌؿ، طرفـا أن بعض حرو  الجر تدخؾ طؾك كؾ إسؿا  ضاهرًة أو 

 الدخقن طؾك إسؿا  الظاهرة.مضؿرًة، وبعضفا يختص ب

 . "ُربَّ "كلخذ حؽًؿا آخر أيًضا مـ أحؽام حروف الجر، 

ُربَّ حرٌف يليت لؾتؽثقر ولؾتؼؾقؾ، بحسب الؿعـك، يعـل: لقس لؾتؽثقر دائًؿا، 

 ولقس لؾتؼؾقؾ دائًؿا، واختؾػ العؾؿاء هؾ هق يليت لؾتؽثقر أكثر أم لؾتؼؾقؾ أكثر؟ 

 لؾتؽثقر أو لؾتؼؾقؾ بحسب الؿعـك.لؽـفؿ متػؼقن طؾك أكف يليت 

 إذا قؾت: يا ُربَّ صائٍؿ لرمضان لـ يصقمف هذه السـة، هذه لؾتؽثقر. 

، هذا لؾتؼؾقؾ، إذا أردت يعـل لقس لف أٌب  لق قؾت: ُربَّ إكساٍن لقس لف أٌب أو أمٌّ

، آدم ، مثؾ آدم، ما فقف إٓ آدم، وطقسك، طقسك لف أمٌّ
ٌّ

لقس لف  - -حؼقؼل

 أب أو أم.
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 إذا قؾ : ُربَّ أٍخ لؽ لؿ تؾده أمؽ، هذا لؾتؽثقر، وهؽذا.

 لف شرصان:  "ُربَّ "لقس ُمطؾًؼا، الجر بو  "ُربَّ "والجر بو 

َرًة، فُربَّ مـ الحروف التل لفا الصدالشرا إون  رة. ا: أن تؽقن ُربَّ ُمَصدَّ

رات : أهنا تجر الـؽرات دون الؿعارف، إذن هل خاصٌة بجر الـؽوالشرا الثاين

ُربَّ طجؾٍة "، "ُربَّ أٍخ لؽ لؿ تؾده أمؽ"دون الؿعارف، وتؾزم التصدير، تؼقل: 

، "ُربَّ صالٍب مجتفٍد كجح بتػقق"، أو "ُربَّ صالٍب َكقٍِّس رأيتف"، "اهتب ريثً 

 وهؽذا.

، تؼقل: ُربَّ كتاٍب قرأتف  ُربَّ يجقز أن ُتحذف بعد واٍو يسؿقهنا واو ُربَّ

قد تحذف ُربَّ وتليت مؽاهنا بقاٍو، تؼقل: وكتاٍب قرأتف  البارحة ولؿ أستػد مـف،

 البارحة لؿ أستػد مـف، قال امرؤ الؼقس:

 ولقٍؾ كؿوقِج البحورِ أرخوك سودولف

 

 

 طؾووووووولَّ بووووووولكقاِ  الفؿوووووووقِ  لقبتؾووووووول 

 

 

 فؼؾووووُ  لووووف لؿووووا َتَؿطَّووووك بُِصووووْؾبِِف 

 

 

 وأردَ  أطجووووووواًزا وكووووووواَ  بَِؽْؾَؽووووووووؾِ  

 

 

 ٓ اْكَجِؾوولأٓ أي فووا الؾقووُؾ الطقيووُؾ أ

 

 

 بُِصووووْبٍح َوَمووووا اِ ْصووووَباُح ِمـْووووَؽ بلمَثووووؾِ  

 

 
هذا اسٌؿ مجروٌر، مجروٌر بُربَّ  "لقؾٍ "يعـل: ُربَّ لقٍؾ، صقب  "ولقؾٍ "قال: 

؟ ققٓن لؾـحقيقـ.  الؿحذوفة؟ أم بالقاو الـائبة طـ ُربَّ

 وقال الشاطر أخر: 

 وبؾووووووودٍة لوووووووقَس بِفوووووووا أكوووووووقُس 

 

 

 ُس ُر وإٓ العوووووووووووووووققإٓ القعووووووووووووووواف 

 

 
 أي: ُربَّ بؾدٍة. "وبؾدةٍ "قال: 

 وقال الشاطر:

 وواٍد كجوووقِ  الَعْقووورِ َقْػووورٍ َقَطْعُتوووفُ 

 

 

ئُج َيعوووقي كوووالخؾقِع الُؿَعقَّؾووول   بِوووِف الوووذل

 

 
 أي: ُربَّ واٍد. "ووادٍ "قال: 
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 بؼقلف:  - -م ُربَّ ذكره الحريرياما ذكركاه مـ أحؽ

 

 

 وُربَّ طبووووووووٍد كووووووووقلٍس موووووووورَّ بِـَووووووووا 

 

 

َرةْ  وُربَّ   توووووووولتل أبووووووووًدا ُمَصوووووووودَّ

 

 

 وٓ َيؾقفووووووووووا آسووووووووووُؿ إٓ َكؽِووووووووووَرةْ  

 

 
 ما معـك ُتضؿر؟ يعـل ُتحذ .

 وتووووووارًة ُتَضووووووُؿر بعووووووَد والووووووقاوَ 

 

 

 كؼووووووووووقلِِفؿ وَراكِووووووووووٍج َبَجوووووووووواوي 

 

 
 يعـل ُربَّ راكٍب بجاوي.

، ففؿا حرفان مـ حروف "مـذ ومذ"ومـ أحؽام حروف الجر: الؽالم طؾك 

ران إٓ أسؿاء الزمان، ٓ يجران إٓ إسؿاء التل تدل طؾك الجر، إٓ أهنؿا ٓ يج

 ، كبدأ بؿـذ."مـذ و مذ"زمان، 

، مـذ تجر الزمان الؿاضل، والزمان الحاضر، تؼقل: "مذ"أوسع مـ  "مـذ"

ـِ "  هذا ماٍض أم حاضٌر؟ ماٍض.  "ما رأيُت زيًدا مـُذ يقمق

 حاضر.حاضٌر، جرْت الؿاضل وال "ما رأيُت زيًدا مـُذ الققمِ "

، "ما رأيتف مـذ يقمان"، يجقز، تؼقن: "مـذ"ويجقز أن ترفع آسؿ الذي بعد 

 يجقز الرفع. "ما رأيتف مـذ القق ُ  "و

، وما بعده اسٌؿ مجروٌر، وإذا رفعت صارت مـذ  فنذا جررت كان حرف جرٍّ

ًما، والؿرفقع الذي بعدها مبتدٌأ ممخٌر.  خربًا مؼدَّ

ما رأيتُف ُمُذ "تجر الزمان الحاضر، يعـل تؼقل: ، فإكثر فقفا أهنا "مذ"وأما 

، وأما الزمان الؿاضل فبالعؽس، إكثر يف مذ "ُمُذ الققمُ "ويجقز أن ُيرفع  "الققمِ 

خربٌ ومبتدٌأ،  "ما رأيتف ُمذ يقمانِ "أن يؽقن الزمان الؿاضل بعدها مرفقًطا، تؼقل: 

ـِ "ويجقز أن تجر  كالهؿا يجقز أن  "ذمـذ وم"، يعـل: أن "ما رأيتف ُمذ يقمق

، وتجر آسؿ الذي بعدهؿا، ويجقز أن تجعؾفؿا اسًؿا طؾك أكف  تجعؾفؿا حرف جرٍّ

ٌم، وآسؿ الذي بعدهؿا مرفقًطا طؾك أكف مبتدٌأ ممخٌر: ٕن ما بعدهؿا  خربٌ مؼدَّ
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 ُسؿع فقف الرفع والجر طـ العرب، وإكؿا هذه التػاصقؾ يف إكثر وإحسـ.

مـ "يعـل: يف الزمان الحاضر  "ثؿ ُمذ يف ما حضر": وهذا هق ققل الحريري

 ."ما رأيتف مذ يقمـا"يعـل الؿاضل، تؼقل:  "الزمان دوكؿا مـف غرب

، وهؿ مـ أدوات "خ  وطدا وحاشا"ومـ أحؽا  حرو  الجر: الؽ   طؾك 

 آستثـا ، وسقلتل الؽ   طؾقفا يف باب آستثـا ، فقجقز فقفا وجفان: 

: فتجر آسؿ الذي بعدها. : أن تجعؾفإون  ا حروف جرٍّ

ًٓ ماضقًة، فتـصب آسؿ الذي بعدها.والثاين  : أن تجعؾفا أفعا

، و "طدا"، "حضَر الضققُف طدا طاصؿٍ "تؼقل:  اسٌؿ  "طاصؿٍ  "حرف جرٍّ

فعٌؾ ماٍض وفاطؾف ضؿقٌر  "طدا" "جاَء الضققُف طدا طاصًؿا"مجروٌر، وتؼقل: 

 مػعقٌل بف مـصقٌب. "طاصًؿا "مػفقٍم سابٍؼ، ومسترتٌ تؼديره هق، يعقد إلك 

ًٓ ماضقًة، فنذا كاكت  "ما"إٓ إذا دخؾت  طؾقفا، فنهنا حقـئٍذ ٓ تؽقن إٓ أفعا

ًٓ ماضقًة ٓ يجقز يف آسؿ الذي بعدها إٓ الـَّصب، تؼقل:  جاَء الضققُف ما "أفعا

ا ٓ تدخؾ إٓ هـ "ما"، وذلؽ أن "جاَء الضققُف ما خال طاصًؿا"، "طدا طاصًؿا

 طؾك إفعال، ٓ تدخؾ طؾك حروف الجر.

ومـ أحؽام حروف الجر: حروف الؼسؿ الثالثة، وهل: الباء، والقاو، والتاء، 

، بعد حروف الجر  وهل مـ حروف الجر، وقد ذكرها الحريري يف فصٍؾ خاصٍّ

 فؼال:

 عووووؿ َتُجووووُر آسووووؿ بوووواُ  الؼسووووؿِ 

 

 

 

 

 

 وواوه والتوووووووووواُ  أيًضووووووووووا فوووووووووواطؾؿِ 

 

 

  لؽووووـ
ِ
 تخووووص  بالتوووواِ  باسووووِؿ اهلل

 

 

بوووووووووووَ  بووووووووووو  اشووووووووووووتباهِ    إذا تعجَّ

 

 
 ، ـِ ، بالرحؿ ـِ ، والرحؿ

ِ
، باهلل

ِ
أما الباء و القاو، فتجران كؾ ُمْؼَسٍؿ بف، تؼقل: واهلل

 والؾقِؾ، والضحك، والعصر، والؼؿر، هؽذا. 

سبحاكف وتعالك، هذا الؿشفقر فقفا، وإغؾب -أما التاء فال تجر إٓ اسؿ اهلل
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التاء طرفـا أهنا تجر اسؿ اهلل، وإغؾب أهنا تتضؿـ مع ذلؽ معـك التعجب،  يف

ىئ )يعـل ٓ تستعؿؾ تاء الجر يف الؼسؿ غالًبا إٓ مع التعجب، طـدما تتعجب 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )، هذا فقف تعجٌب مـفؿ [57]إكبقا :  (ىئ ىئ

تعجبقا مـ اهتامفؿ إياهؿ بالػساد، ومع ذلؽ قد  [72]يقسػ:  (چ چ چ

 ٕجتفدنَّ "، فتؼقل: اًل ؾق مـ التعجب قؾقتخ
ِ
 ٕجتفدنَّ "كؼقلؽ:  "تاهلل

ِ
 ."واهلل

ومـ أحؽام حروف الجر: أن لحروف الجر معاٍن كثقرٌة ومختؾػٌة، حروف 

الجر طرفـا طؿؾفا، أهنا تعؿؾ الجر، لؽـ معاكقفا مختؾػٌة، كؾ حرٍف لف معـك، 

ؽـ يـبغل طؾك الطالب آهتؿام ولقس الؽالم طؾك ذكر هذه الؿعاين ٕهنا كثقرٌة، ل

هبا، وخاصًة صالب الـحق الؿتؼدم، وكذلؽ صالب الشريعة يف التػسقر، يف الػؼف يف 

 الحديث، هذا يفؿفؿ كثقًرا.

 أكا سلذكر فؼط مثالْقـ لبقان أهؿقة معاين حرو  الجر.

، كان ضاهر [6]الؿائدة:  (ڀ ٺ): ققلف تعالك: الؿثان إون

وس مؿسقحٌة، فؾؿاذا أتك بالباء؟ ؤقا رءوسؽؿ: ٕن الرالؾغة أن ُيؼال: امسح

 ، هـا سـليت إلك معاين حروف الجر لـعرف لؿاذا أتك بالباء. (ڀ ٺ)

-الؿعـك إصؾل لؾباء الجارة اإللصاق، الدٓلة طؾك اإللصاق، فؿعـك أية 

وسؽؿ مؾصؼقـ هبا أيديؽؿ، يعـل: مـ مسح رأسف وبقـفؿا ؤامسحقا ر -واهلل أطؾؿ

ٌؾ، أو مرر يده فقق رأسف دون إلصاٍق، هذا ٓ ُيعد ماسًحا، ويرى بعض الػؼفاء حائ

وسؽؿ، وهذا الؿعـك ٓ يعرفف ؤأن الباء هـا لؾتبعقض، يعـل: امسحقا بعض ر

 الـحقيقن وأهؾ الؾغة، وبعضفؿ يراه معـك قؾقاًل لفا، أو مـ مجازاهتا.

پ پ ) لؿعرفة أهؿقة حروف الجر: ققلف تعالك: الؿثان الثاين

، ما  "إلك"، "إلك الؿرافؼ" [6]الؿائدة:  (ڀ ڀ ڀ هذه حرف جرٍّ

 معـاه؟ 

قالقا: معـاه الغاية، أي: الدٓلة طؾك الغاية، الؿغسقل غايتف الؿرافؼ، الؿرافؼ 
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تدخؾ أو ٓ تدخؾ يف الؿغسقل؟ يعـل الغاية التل بعد حرف الجر، هؾ تدخؾ يف 

الؿغسقل مـ القد، هؾ الغاية تدخؾ يف الؿغقَّا أو  الؿغقَّا؟ الغاية هـا الؿرافؼ؟ الؿغقَّا

 ٓ تدخؾ؟ 

، فبعضفؿ قان: ٓ تدخؾ، إذن الؿرافؼ "إلك"هـا خ ٌ  يف معـك حر  الجر 

 ٓ تدخؾ، ٓ يجج أن ُتغسؾ، وبعضفؿ قان: تدخؾ، إذن الؿرافؼ يجج أن تدخؾ.

ذه هذا بغض الـظر طـ وجقد أدلٍة أخرى، إن كاكت هـاك أدلٌة أخرى يف ه

الؿسللة بالذات فُقصار إلقفا، إن كان هـاك أدلٌة أو قرائـ، يجب أن ُيصار إلقفا، لؽـ 

إن لؿ تؽـ هـاك أدلٌة أخرى أو قرائـ، فؾقس لؽ إٓ أن تتعامؾ بؿؼتضك الؾغة، 

لؾغاية، والغاية تدخؾ أو ٓ تدخؾ يف الؿغقَّا؟ فقف  "إلك"والؾغة هـا تدل طؾك أن 

عضفؿ قال: ٓ تدخؾ، إذن فإصؾ أن الؿرافؼ ٓ تدخؾ خالٌف بقـ أهؾ الؾغة، فب

يف الؿغسقل إٓ إن جاء دلقٌؾ آخر يدل طؾك ذلؽ، وآخرون مـ أهؾ الؾغة قالقا: ٓ، 

قالقا: إن الغاية التل بعد إلك إن كاكت مـ جـس الؿغقَّا تدخؾ، وإذا كاكت مـ غقر 

الـخؾة العاشرة، فالـخؾة  جـس الؿغقَّا ما تدخؾ، فنذا قؾت مثاًل: لؽ هذا الـخؾ إلك

العاشرة داخؾٌة يف الُؿعطك أو غقر داخؾٍة؟ داخؾٌة ٕهنا مـ جـس الؿغقَّا، مـ جـس 

 الُؿعطك. 

لؽـ لق ققؾ لؽ: هذا الـخؾ إلك الساقل الثاين، فالساقل الثاين داخٌؾ يف 

الُؿعطك أو غقر داخٍؾ؟ إصؾ أكف غقر داخٍؾ: ٕكف لقس مـ جـس الُؿعطك، وطؾك 

ؽ فالؿرافؼ داخؾٌة أو غقر داخؾٍة يف الؿغسقل؟ إصؾ أهنا داخؾٌة: ٕن الؿرافؼ ذل

مـ جـس القد، إٓ إن جاء دلقٌؾ يدل طؾك أهنا غقر داخؾٍة، أكا ٓ أقرر مسللًة فؼفقًة، 

 وإكؿا أبقِّـ أثر وأهؿقة معرفة هذه الؿعاين يف مثؾ هذه إدلة الشرطقة.

، هـا داخؾٌة، مـ [6ؿائدة: ]ال (ٺ ٺ ٺٿ)مثاًل ققلف تعالك: 

 قال: إهنا مـ جـس الؿغقَّا داخؾٌة.
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، الؾقؾ داخٌؾ أو غقر [187]البؼرة:  (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ)ققلف تعالك: 

 داخٍؾ؟ غقر داخٍؾ: ٕكف لقس مـ جـس الـفار الؿصقم.

هبذا كؽقن قد اكتفقـا بحؿد اهلل مـ الؽالم طؾك حروف الجر، أما الباب التالل 

فة، فنن شاء اهلل كـتظركؿ وكحـ طؾك شغٍػ وترقٍب لؾؼائؽؿ إن شاء وهق باب اإلضا

ة اإلطراب لؾحريري حَ ؾمُ اهلل يف الػصؾ الؼادم لـُؽؿؾ بنذن اهلل تعالك شرح 

-البصري، أشؽركؿ يف البداية ويف الـفاية طؾك حسـ استؿاطؽؿ، وأسلل اهلل

ا إكف طؾك كؾ شلٍء أن يجعؾ هذا الشرح شرًحا واضًحا مػقًدا كافعً  -سبحاكف وتعالك

 قديٌر، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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ُ
زض

َّ
 انثاَٙ ػشساند

﷽ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف 

 وأصحابف أجؿعقـ 

 أما بعد.

وحقاكؿ اهلل وبقاكؿ، يف هذا الػصؾ ورحؿتف وبركاتف،  ؿفسالم اهلل طؾقؽ

أن يجعؾف فصاًل ُمبارًكا، يف الػصؾ الثاين مـ  -طزَّ وجؾَّ -الجديد، الذي كسلل اهلل

ما كـا قد بدأكاه يف  -بنذن اهلل تعالك-سـة ثؿاٍن وثالثقـ وأربعؿائٍة وألٍػ، كؽؿؾ

 .، لإلمام الحريري البصري (ُمْؾَحِة اِ طَراِب )الػصؾ إول، مـ شرح 

ر رُس الثَّاين َطَشر، مِـ ُدُروِس َشرح  سهذا الدَّ  . (ُمْؾَحِة اِ طَراِب )هق الدَّ

كحـ يف لقؾة الثالثاء، الحادي طشر مـ جؿادى إولك، مـ سـة ثؿاٍن وثالثقـ 

وأربعؿائٍة وألٍػ، يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة، وهذا الدرس ُيعؼد يف مديـة 

 الرياض، حػظفا اهلل.

رس الذي قبؾ هذا، كان الؽالم طؾك آسؿ الؿجرور بحرف الجر: ٕن يف ا لدَّ

الحريري بعدما اكتفك مـ الؽالم طؾك اإلطراب ومتعؾؼاتف، بدأ بالؿجرورات، فذكر 

 آسؿ الؿجرور بحرف الجر، وشرحـاه يف الدرس الؿاضل. 

 الؿجرور باإلضافة.سقؽقن الؽالم طؾك  -إن شاء اهلل-يف هذا الدرس
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 سٔز تاإلضافحاجمل
 يف ذلؽ، فؾقؼرأ إخ الؽريؿ ذلؽ. فـبدأ بسؿاع ما قالف الحريري 

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿٍد، وطؾك آلف وصحبف 

ومـ تبعفؿ بنحساٍن إلك يقم الديـ، الؾفؿ اغػر لشقخـا، ولجؿقع الؿستؿعقـ 

 والؿسؾؿات.والؿستؿعات، والؿشاهديـ والؿشاهدات، والؿسؾؿقـ 

 :قال الحريري البصري 
 وقوووود ُيَجوووور  آسووووؿ با ِووووافة 

 

 كؼووووووووقلفؿ دار أبوووووووول قحافووووووووة 

 فتوووووارًة تووووولتل بؿعـوووووك الووووو   

 

 كحوووووق أتوووووك طبووووود أبووووول تؿوووووا  

 وتووووارًة توووولتل بؿعـووووك مووووـ إذا  

 

 قؾوووو  مـووووك زيووووٍ  فؼووووس ذا  وذا 

 ويف الؿضووووا  مووووا يجوووور أبووووًدا 

 

 مثوووؾ لووودن زيوووٍد وإن شووو   لووودى 

 و ومثووووووؾومـووووووف سووووووبحان وذ 

 

 وموووووووع وطـووووووود وأولوووووووق وكوووووووؾ 

 عووؿ الجفووات السوو  فووق  وورا 

 

 ويؿـووووووًة وطؽسووووووفا بوووووو  ِموووووورى 

 وهؽوووذا  قووور وبعوووض وسوووقى 

 

 يف كؾووووٍؿ شووووتك رواهووووا مووووـ روى 

ذكركا أنَّ الَجرَّ خا ك بإسؿا ، ٓ يدخؾ طؾك  قر إسؿا ، وذكركا أن  

 إسؿا  التل حؽؿفا الجر ع عة أكقاٍ .

 ور بحروف الجر، وشرحـاه.آسؿ الؿجر: إون

يف هذا  -إن شاء اهلل-آسؿ الؿجرور باإلضافة، وهق الذي سـشرحف: والثاين

 الدرس.

آسؿ الؿجرور بالتبعقة، وهق التابع لؿجرور، وهذا سقليت الؽالم : والثال 

طـدما يتؽؾؿ الحريري طؾك التقابع، وهل الـعت والعطػ  -إن شاء اهلل-طؾقف

 والتقكقد والبدل.
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سقؽقن طـ اإلضافة، يعـل: طـ آسؿ  -إن شاء اهلل-ذن فدرسـا الققمإ

 الؿجرور باإلضافة.

، فؾفذا تؽقن سفؾًة طؾك كثقٍر مـ الـاس: ٕهنا أمٌر ُيػفؿ  اإلضافة أمٌر معـقيٌّ

ففًؿا، فالذي يعتؿد طؾك الػفؿ سقرتاح يف باب اإلضافة، وأما الذي ٓ يػفؿ 

يؼقلقن: اإلضافة إما أن تػفؿفا ففًؿا جقًدا، أو ٓ  اإلضافة فنكف سقتعب فقفا، فؾفذا

 تػفؿفا.

فدطقكا كبدأ اإلضافة، بذكر أنَّ اإلضافة خاصٌة بقـ إسؿاء، ٓ تؼع إٓ بقـ 

، أو بقـ مختؾػقـ، "حرفقـ"، وٓ تؼع بقـ "فعؾقـ"، يعـل ٓ تؼع بقـ "اسؿقـ"

قـ اسؿقـ، اتػؼـا طؾك ، ٓ تؼع إٓ ب"فعٍؾ واسؿٍ "، "فعٍؾ وحرٍف "، "اسٍؿ وفعؾٍ "

 ذلؽ؟

اه، ويدل طؾك معـاه.   إصؾ يف إسؿاء أنَّ كؾ اسٍؿ يدل طؾك مسؿَّ

 قؾٌؿ، هذا آسؿ لف معـًك خاصٍّ بف، وهق آلة الؽتابة.  إذا قؾ :

إستاذ، إستاذ اسٌؿ آخر، يدل طؾك معـًك آخر، وهق هذا الذي  وإذا قؾ :

 يشرح. 

 يدل طؾقف، يختؾػ طـ آسؿ أخر. إذن كؾ اسٍؿ لف معـًك ومسًؿك،

، "قؾؿ إستاذ"، كؿ كؾؿٍة؟ كؾؿتان، وهؿا اسؿان، "قؾُؿ إستاذِ "إذا قؾـا: 

 يدٓن طؾك شلٍء واحٍد أم طؾك شقئقـ؟  "قؾؿ إستاذ"هذان آسؿان 

طؾك شلٍء واحٍد، كقػ جعؾت اسؿقـ يدٓن طؾك شلٍء واحٍد مع أن إصؾ 

 ل طؾك معـك مختؾٍػ طـ أخر؟ يف إسؿاء أن كؾ اسٍؿ يد

باإلضافة، واإلضافة هل أن تجعؾ اسؿقـ يدٓن طؾك شلٍء واحٍد، اإلضافة هق 

 ضؿ اسٍؿ إلك اسٍؿ بحقث يدٓن طؾك شلٍء واحٍد.

ا يف الؽالم: ٕن الحاجة إلك ضؿ اسٍؿ إلك اسٍؿ بحقث  فاإلضافة كثقرٌة جدًّ
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ا يف الؽالم.   يدٓن طؾك شلٍء واحٍد، كثقٌر جدًّ

 ، اسؿان، لؽـ ماذا تريد بسقارة الؿدير؟ "سقارة الؿدير" تؼقن مثً :

تريد شقًئا واحًدا، هذه الدابة التل مـ حديٍد وتسقر، الؿدير ذكرتف يف ققلؽ: 

 سقارة الؿدير لغرٍض، وهق تعريػ السقارة لؿـ، سقارة الؿدير. 

اسؿان، لؽـ ، مضاٌف ومضاٌف إلقف: ٕن مديـة الدمام "مديـة الدمام" تؼقن:

 مديـة الدمام شلٌء أم شقئان؟ شلٌء واحٌد.

 ، اسؿان يدٓن طؾك شلٍء واحٍد، مضاٌف ومضاٌف إلقف. "شاصئ الخؾقج"

 ، مضاٌف ومضاٌف إلقف. "كتاب الػؼف"

 ، مضاٌف ومضاٌف إلقف. "صحقح البخاري"

، مضاٌف ومضاٌف إلقف؟ كعؿ، سفر "سفر الؾقؾ"، "يد زيد"، "َدَرَج البقت"

 اسؿان يدٓن طؾك شلٍء واحٍد.  الؾقؾ

 وباب الؿسجد؟ مضاٌف ومضاٌف إلقف. 

بقت "، "ممذن الؿسجد"، "إمام الؿسجد"؟ كذلؽ، "محراب الؿسجد"

، هذه كؾفا "فـاء الؿسجد"، "احرتام الؿسجد"، "سجاد الؿسجد"، "الؿسجد

 إضافٌة.

، فعؾ أصاًل  "أحب"، هـا لقست إضافًة: ٕن "أحب الؿسجد"لق قؾت مثاًل: 

 فال يتصقر فقف اإلضافة.

إذن طرفـا أنَّ اإلضافة تتؽقن مـ جزأيـ، إول اسٌؿ، والثاين اسٌؿ، إول 

 مـفؿا يسؿك ُمضاًفا. 

 الجز  إون يف التركقج ا ِايف يسؿك مضاًفا.  -

 الجز  الثاين يسؿك الؿضا  إلقف.  -
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إطرابف أما الؿضاف فؾؿ ُيعؼد هذا الباب لؾؽالم طؾقف: ٕن الؿضاف يختؾػ 

باختالف مققعف يف الجؿؾة، اسٌؿ كسائر إسؿاء، يؽقن مبتدًأ أو خرًبا، أو فاطاًل، أو 

ًٓ بف، أو غقر ذلؽ، وأما الؿضاف إلقف، ففق الذي ُطِؼَد لف هذا الباب: ٕن  مػعق

 ثابٌت، وهق الجر، فؽؾ اسٍؿ يؼع مضاًفا إلقف فحؽؿف 
ٌّ

الؿضاف إلقف لف حؽٌؿ إطرابل

لؿضاف إلقف ُمعرًبا كؼقلؽ: صديؼ محؿٍد، أو قؾؿ إستاذ، أو باب الجر، فنن كان ا

؟   الؿسجد، فالؿضاف إلقف مجروٌر أو يف محؾ جرٍّ

 .(يف محؾ جر)

يف الؿسجد يف باب الؿسجد، أو محؿد، يف  إذا كان ُمعرًبا ففق مجروٌر، تؼقن:

صديؼ محؿٍد، تؼقل: مضاٌف إلقف مجروٌر، وطالمة جره الؽسرة، وإن كان 

، "كاف الخطاب"، الؿضاف إلقف "صديؼؽ"ؿضاف إلقف اسًؿا مبـًقا، كؼقلؽ: ال

 .
ٌّ

 وهق ضؿقٌر مبـل

، فنذا كان الؿضاف إلقف اسًؿا "قؾؿ هذا"أو 
ٌّ

، الؿضاف إلقف اسؿ إشارٍة مبـل

؟   مبـقًّا، ففؾ هق مضاٌف إلقف مجروٌر أو يف محؾ جرٍّ

، وهذا درسـاه بالتػصقؾ طـدما تؽؾؿـا ط ؾك اإلطراب، وصريؼة يف محؾ جرٍّ

 اإلطراب، ومصطؾحات اإلطراب.

ا يف الؽالم، ولق أتؼـ اإلكسان اإلضافة: ٕتؼـ كثقًرا مـ  قؾـا: اإلضافة كثقرٌة جدًّ

ح كثقًرا مـ كالمف، ولق كظرت مثاًل يف الؿصحػ لؿ تجد وجًفا  كالمف، يعـل: لػصَّ

لقاحد تجد فقف طدة يف الؿصحػ يخؾق مـ إضافٍة، لؽثرهتا يف الؽالم، بؾ القجف ا

ا يف الـحق، ويـبغل طؾك الطالب أن يتؼـف.  إضافاٍت، ففق أمٌر مفؿٌّ جدًّ

ففؿت اإلضافة، أهنا اسؿان يدٓن طؾك شلٍء واحٍد، لؽـ  قد يؼقن الطالج:

إلك أن لؿ أتؼـفا جقًدا، هؾ هـاك مـ ضقابط لػظقٍة تساطد طؾك ففؿ اإلضافة 

 وضبطفا؟ 
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 يف الفَه ّاإلتكاٌ الضْابط اللفعٔ٘ أضَل 

كعؿ، هـاك بعض الضقابط الؾػظقة، التل تساطد طؾك ضبط هذا الباب، : كؼقن

 باب اإلضافة، دطقكا كذكر بعضفا. 

ٓ تؽقن إٓ بقـ  -كؿا قؾـا قبؾ قؾقؾٍ -أن اإلضافة: مـ الضقابط يف ا ِافة

  اسؿقـ، إذن: إذا رأيت فعاًل، أو حرًفا، فال تتصقر وجقد اإلضافة حقـئٍذ.

اطؾؿ أن أن الؿضاف ٓ يؽقن إٓ كؽرًة، وأما الؿضاف إلقف فؼد يؽقن كؽرًة، 

، قؾؿ كان يف إصؾ كؽرًة، ومحؿٌد "قؾؿ محؿد"وقد يؽقن معرفًة، فؼقلؽ: 

 معرفٌة، الؿضاف كان كؽرًة، والؿضاف إلقف معرفٌة. 

، ، فالؿضاف كان كؽرًة، والؿضاف إلقف هـا أيًضا كؽرةٌ "قؾؿ صالٍب " لق قؾ :

إذن فالؿضاف ٓبد أن يؽقن كؽرًة، وأما الؿضاف إلقف قد يؽقن كؽرًة، وقد يؽقن 

 معرفًة.

أنَّ اإلضافة، كؿا قؾـا: ٓ تؼع إٓ بقـ  ِمـ الضقابط الؿػقدة يف هذا الباب:

اسؿقـ، آسؿ الثاين الؿضاف إلقف، دائًؿا يف اإلضافة يجقز أن تحذفف، وتضع مؽاكف 

 ، احذف محؿًدا، وضع ضؿقره، تؼقل: سقارتف. "رة محؿدٍ سقا"غقره، تؼقل مثاًل: 

، احذف الؿضاف إلقف، وضع ضؿقره، تؼقل: "باب الؿدرسة"تؼقل مثاًل: 

 باهبا، وهؽذا. 

كؾ مضاٍف إلقف يؿؽـ أن تحذفف وتضع مؽاكف ضؿقره، فؾفذا لق شؽؽت هذا 

ب هذا الضابط.  الرتكقب إضايفٌّ أم ٓ، جرِّ

ققلفؿ: كؾ ضؿقٍر اتصؾ باسٍؿ  يف باب ا ِافة: أيًضا مـ الضقابط الؾػظقة

ففؿا مضاٌف ومضاٌف إلقف، كؾ ضؿقٍر اتصؾ باسٍؿ ٓ بػعٍؾ وٓ بحرٍف، لؽل 

يتحؼؼ أن اإلضافة صارت بقـ اسؿقـ، معؾقٌم أن الضؿائر أسؿاء، تؼقل مثاًل: 

 ، قؾٌؿ وياء الؿتؽؾؿ، مضاٌف ومضاٌف إلقف، قؾؿَؽ، أو قؾؿِؽ، أو قؾؿف، أو"قؾؿل"
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 قؾؿـا، أو قؾؿؽؿ، كؾ هذه ضؿائر اتصؾت بلسؿاٍء ففؿا مضاٌف ومضاٌف إلقف. 

سقاريت، كػقسفؿ، ربـا، ثقهبا، إخقيت، أخقك، كؾفا إضافٌة: ٕهنا ضؿائر  تؼقن:

 اتصؾت بلسؿاٍء.

أيًضا مـ ضقابط اإلضافة، وسقليت طؾقف كالٌم خاصٌّ يف آخر الباب: أنَّ اإلضافة 

، "لأ"، قؾـا مـ قبؾ أكثر مـ مرٍة: إن هذه الثالثة "لأ"ٓ ُتجامع التـقيـ وٓ 

والتـقيـ، واإلضافة، هذه الثالثة ٓ تجتؿع، إذا جاء واحٌد مـفا اكتػك أخران، إذا 

قؾؿ "وٓ تضقػ،  "لأ"قؾت: قؾؿ، إما أن تليت بالتـقيـ فتؼقل: هذا قؾٌؿ، ما تليت بـ

، ٓ تـقهنا وٓ تضقػفا، وإن تؼقل: هذا الؼؾؿُ  "لأ"، وإذا أتقت فقفا بـ"محؿدٍ 

، فؾفذا الؿضاف "لأ"أضػت: هذا قؾُؿ محؿٍد، ٓ يؿؽـ أن تـقهنا، وٓ أن تعرففا بـ

 ."لأ"ٓ يـقن، وٓ يتعرف بـ

مـ الضقابط أيًضا الؿػقدة يف باب اإلضافة، ضابط ذكره الحريري يف أبقاتف، 

ر بقـفؿا حرف الجر ، أو حرف "الالم" وهق: أن اإلضافة كؾ اسؿقـ يؿؽـ أن تؼدِّ

ر بقـفؿا الالم، "يف"، أو حرف الجر "مـ"الجر  ، اإلضافة كؾ اسؿقـ يؿؽـ أن تؼدِّ

 أو مـ، أو يف.

 يف ما قرأكا يف بقان ذلؽ: قان الحريري 

 -يعـووول ا ِوووافة-فتوووارًة تووولتل 

 بؿعـوووووووووووووووووووك الووووووووووووووووووو  

 

 كحوووووق أتوووووك طبووووود أبووووول تؿوووووا  

 وتووووارًة توووولتل بؿعـووووك مووووـ إذا  

 

 وذا قؾوووو  مـووووك زيوووو  فؼووووس ذا  

، و "الالم"إذن فاإلضافة تؽقن طؾك معـك واحٍد مـ حروف الجر الثالثة،  

 ."يف"، و  "مـ"

 كبدأ بالؿعـك إول، كقن اإلضافة طؾك معـك الالم. 

، هذا هق إكثر يف اإلضافة، أكثر اإلضافات "الالم"كقن اإلضافة طؾك معـك 

، يعـل: سقارٌة "قارة الؿديرس"تؽقن طؾك معـك الالم، كلغؾب ما قؾـاه قبؾ قؾقٍؾ، 
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، قؾٌؿ لألستاذ، "قؾؿ إستاذ"، يعـل: صديٌؼ لؿحؿٍد، "صديؼ محؿدٍ "لؾؿدير، 

، باٌب لؾؿسجد، وهؽذا، ومـ ذلؽ مثال الحريري: )طبد أبل "باب الؿسجد"

ام، طؾك معـك: الالم، يعـل: أٌب  ام، أضاف إب إلك َتؿَّ ام(، إصؾ ُأُبق َتؿَّ َتؿَّ

ضاف بعد ذلؽ إلك أبل تؿام طبد، فؼال: طبُد أبل تؿام، يعـل: طبد ٕبل لتؿاٍم، ثؿ أ

 تؿاٍم.

، تؽقن اإلضافة طؾك معـك: "مـ"أن تؽقن طؾك معـك  الؿعـك الثاين ل ِافة:

، "باب خشٍب "إذا كان الؿضاف جزًءا بعًضا مـ الؿضاف إلقف، كؼقلؽ:  "مـ"

 الخشب. يعـل: باٌب مـ خشٍب: ٕن هذا الباب جزٌء وبعض مـ 

ـٍ "، يعـل: مـ حديٍد، "كافذة حديدٍ " ، هذه "ثقب قط ـٍ ، يعـل: ثقٌب مـ قط

 اإلضافة طؾك معـك: مـ.

، هذا مؽقاٌل، كان ُيؽال  مثان الحريري: ُـّ قال: )مـك زيٍت، الؿـك(، ويؼال: الؿ

ٌـّ  بف قديًؿا، يؼقلقن: هق رصالن، فؼال: مـك زيٍت، ماذا يريد بؿـك زيت؟ يعـل: م

مـك يعـل كؼقلؽ: كقؾق، كستعؿؾفا أن كحـ، الؿؼدار الؿشفقر أن هق  مـ زيٍت،

ب كثقرون الؽقؾق إلك الؽقؾ، تؼقل:  بف كثقرون، يعرِّ ، أو "كقؾق تػاٍح "كقؾق، ويعرِّ

ٌـّ مـ حديٍد، و"صـ حديدٍ "، يعـل: كقؾق مـ تػاٍح، أو "كقؾ تػاٍح " ذراع "، أو ص

 إضافٌة طؾك معـك مـ.، ذراٌع مـ قؿاٍش، وهؽذا، كؾ ذلؽ "قؿاشٍ 

، وهذا الؿعـك لؿ "يف"وهـاك معـًك ثالٌث لإلضافة، وهل أن تؽقن طؾك معـك 

 يذكره الحريري، اكتػك بؿجلء اإلضافة طؾك معـك الالم، وطؾك معـك مـ.

، "سفر الؾقؾ"ثابتٌة يف الؾغة، ولفا أمثؾٌة، كؼقلؽ:  "يف"واإلضافة طؾك معـك 

، "أسػار اإلجازة"، كقٌم يف الـفار، ويف ققلؽ: "ـفاركقم ال"يعـل: سفٌر يف الؾقؾ، و

، يعـل مقطٌد يف الجؿعة، قال تعالك: "مقطد الجؿعة"يعـل: أسػاٌر يف اإلجازة، أو 

 يعـل مؽٌر يف الؾقؾ والـفار، وما إلك ذلؽ.  [22]سبل:  (ٹ ٹ ٹ ڤ)

إذن ففذه بعض الضقابط التل تساطد طؾك ضبط هذا الباب، هؾ تريدون 
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 خرى لضبط هذا الباب؟ضقابط أ

، مـ الضقابط الؾػظقة التل تضبط هذا الباب، وقد ذكره  أيًضا هـاك ضابٌط مفؿٌّ

الحريري أيًضا، وهق: أن هـاك أسؿاًء تؾزم اإلضافة أو تغؾب طؾقفا اإلضافة، أي: 

أنَّ هـاك أسؿاٌء يف الؾغة العربقة ٓ تستعؿؾ إٓ مضافًة، إذن فالذي بعدها ماذا 

 يؽقن؟ 

 مضاًفا إلقف.  يؽقن

كؾؿا رأيت هذه إسؿاء تعؾؿ مباشرًة أهنا مضاٌف، والذي بعدها مضاٌف إلقف، 

 يسؿقهنا إسؿاء الؿالزمة لإلضافة، وأسؿاٌء أخرى تغؾب طؾقفا اإلضافة.

دطقكا كذكر طدًدا مـ إسؿاء التل تالزم أو تغؾب طؾقفا اإلضافة، هذه 

 ؿفا أقساًما.إسؿاء يف الحؼقؼة كثقرٌة، فؾفذا سـؼسِّ 

 الكطه األّل مً األمساٛ اليت تلصو اإلضاف٘ أّ تػلب علَٔا اإلضاف٘: 

 ضروف الزمان والؿؽان.  الظرو  الؿطؾؼة، تعرفقن الظرو ، يعـل:

يعـل التل تختص يف آستعؿال بالظرفقة، يعـل: ٓ تخرج طـ  الؿطؾؼة:

ؿؾ ضروًفا، وتستعؿؾ يف ، تستعزمانالظرفقة، فقف ضروٌف يعـل أسؿاء مؽاٍن وأسؿاء 

 الؾغة أيًضا غقر ضروٍف، كؾؿة:

 ، هذه تلتل ضرو  زماٍن، كؼقلؽ: "يق ، ساطة، طا ، وق "

 . "اكتظرتؽ ساطةً " -

 . "اكتظرتؽ يقًما" -

الققم " وقد تلتل يف الؾغة لقس  ضروًفا، تلتل مبتدًأ، خبًرا، فاطً ، تؼقن:

تليت ضروًفا وغقر ضروٍف، ٓ كريدها،  ، هذه أسؿاء زماٍن ومؽانٍ "هذا يقمٌ "، "جؿقٌؾ 

لدن، ولدى، "كريد الظروف الؿطؾؼة، التل ٓ تخرج طـ الظرفقة، مثؾ ماذا؟ مثؾ 
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 ، هذه ذكرها الحريري."وطـد، ومع

، أو مـ لدى زيٍد، أو جؾس  طـد زيٍد، أو ج   "ج   مـ لدن زيدٍ "تؼقن: 

  مع زيٍد، أيـ ذكرها الحريري؟ ذكرها الحريري يف ققلف:

 ويف الؿضووووا  مووووا يجوووور أبووووًدا

 

 مثوووؾ لووودن زيوووٍد وإن شووو   لووودى 

 ثؿ قال يف البقت التالل: )ومع وطـد(، هذه كؾفا مـ الظروف الؿطؾؼة. 

قبؾ، وبعد، "ومثؾ ذلؽ أيًضا، ولؿ يذكره الحريري، مـ الظروف الؿطؾؼة: 

ت جئ"، "جئت قبؾ زيدٍ "، هذه إسؿاء أيًضا تالزم اإلضافة، تؼقل: "وبقـ، ودون

 ، وهؽذا يف البقاقل."جئت قبؾؽ"، "قبؾ الظفر

الكطه الجاىٕ مً األمساٛ اليت تالشو اإلضاف٘ أّ تػلب علَٔا اإلضاف٘: اجلَات 

 :الطت

وهل مـ الظروف الؿؽاكقة، ماذا كريد بالجفات الست؟ ٓ كريد الجفات 

  الجغرافقة، ٓ، كريد الجفات الـسبقة. 

 ما اجلَات الطت اليطبٔ٘؟ 

، كؼقل: هذه جفاٌت كسبقٌة: ٕهنا "خؾػ، يؿقـ، يسار، فقق، تحتأمام، "

بالـسبة لفذا الشلء الذي كتؽؾؿ طـف، أمامل غقر أمامؽ، غقر أمام الثالث والرابع، 

أشقاٌء كسبقٌة، هذه الجفات الست، كؾ كؾؿٍة تدل طؾك جفٍة مـ هذه الجفات 

، فقف "أمام"تدل طؾك  الست، ففل مالزمٌة لإلضافة، أمام، صب ما فقف كؾؿة ثاكقة

ام" ، "يؿقـ"، "أسػؾ"، "تحت"، "أطؾك"، "فقق"، "خؾػ"، "وراء"، صقب "قدَّ

 . "شؿال"، "يسار"، "ذات القؿقـ"أو  "يؿـة"

اجؾس أمام "كؾ هذه إسؿاء تؾزم اإلضافة أو تغؾب طؾقفا اإلضافة، تؼقل: 

 وكحق ذلؽ. "أمامؽ"، أو "أمام محؿدٍ "، أو "إستاذ
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 يري الجفات الس  فؼان: وذكر الحر

 عووؿ الجفووات السوو  فووق  وورى

 

 ويؿـووووووة وطؽسووووووفا بوووووو  موووووورى 

 

 

 

 

 

كؿ ذكركا مـ -أيًضا مـ إسؿاء التل تؾزم اإلضافة، أو تغؾب طؾقفا اإلضافة،

 قسؿ يا إخقان؟ ذكركا قسؿقـ: الظروف الؿطؾؼة، وهـا أسؿاء الجفات الست. 

 :الكطه الجالح ميَا: نلناْت أخسٚ

ٌت شتك ُمتػرقٌة، لزمت اإلضافة، أو غؾبت طؾقفا اإلضافة، مـفا مثاًل هـاك كؾؿا

 ، تؼقل: "معاذ، أو طقاذ"، ومثؾفا كؾؿة: "سبحان"كؾؿة: 

 . "سبحان ذي الجالل"، أو "سبحاكف"، أو "سبحاكؽ"، أو "سبحان اهلل"

 ، هذه تؾزم اإلضافة أو تغؾب طؾقفا اإلضافة."طقاذ اهلل"، أو "معاذ اهلل"كذلؽ 

، يف إسؿاء الخؿسة، أو "ذو"كؾؿة : ـ الؽؾؿات أيًضا التل تؾز  ا ِافةوم

، ٓ يؿؽـ "جاء ذو طؾؿٍ "الستة، التل درسـاها، وطرفـا أنَّ معـاها صاحب، تؼقل: 

جاء ذو "وتسؽت دون مضاٍف إلقف، هذه مالزمٌة لإلضافة،  "جاء ذو"أن تؼقل: 

 ، وهؽذا."جاء ذو مالٍ "، "جاء ذو فضؾٍ "، "طؾؿٍ 

، بؿعـك: "ذوات"، و "ذات"، بؿعـك: أصحاب، ومثؾفا: "أولق" ومثؾفا:

 صاحبة، وصاحبات، كذلؽ هذه كؾفا مالزمٌة لإلضافة.

مثؾقٍة أو  "، وكؾ ما دل طؾك"مثؾ" ومـ إسؿا  الؿ زمة ل ِافة، كؾؿة:

، وما إلك "كحق"، و "غقر"، و "شبقفُ "، و "شبفُ "، و "مثُؾ "مغايرٍة، مثؾ كؾؿة: 

  ذلؽ. 

 هذا مثؾ هذا، أو مثؾف، وكحق ذلؽ. تؼقن:

، و "كٌؾ " ومـ إسؿا  التل تؾز  ا ِافة، أو تغؾج طؾقفا ا ِافة، كؾؿة:

، يعـل: ما دل طؾك كؾقٍة أو بعضقٍة، "جؿقع"، و "كؾتا"، و "كال"، وكذلؽ "بعٌض "

، "جاء غقر زيدٍ "، ومـفا كؾؿة غقر، وسقى، "كؾفؿ"، أو "جاء كؾ الطالب"تؼقل: 
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 ."سقاه"، و"سقى زيدٍ "، و"غقره"و

، تؼقل: أبق محؿد، أبق إوٓد، أبق "الؽـك"ومـ إسؿاء التل تؾزم اإلضافة 

 إشبال، أم كؾثقم، وهؽذا.

وقد ذكر الحريري هذا الؼسؿ، يعـل أن هـا  كؾؿاٍت شتك متػرقًة يف الؾغة، 

بحان، وذو، ومثؾ، تؾز  ا ِافة  قر الؼسؿقـ السابؼقـ، فلشار إلقف بؼقلف: )ومـ س

 عؿ قان: وأولق، وكؾ(، عؿ قان: 

 وهؽوووذا  قووور وبعوووض وسوووقى

 

 يف كؾووووؿ شووووتك رواهووووا مووووـ روى 

ففذه إسؿاء إذا مرت بؽ، أو إذا استعؿؾتفا، فاطؾؿ أهنا مضافٌة، وما بعدها  

 مضاٌف إلقف.

، فنذا ففؿف ـٍ ، يحتاج مـا إلك مزيد تؿري  مـ هذا تبقـ لـا أن اإلضافة أمٌر معـقيٌّ

اإلكسان، وضبطف، ٓ يؽاد يـساه أو يخطئ فقف، فؾفذا أكثروا مـ التؿرن طؾك 

 اإلضافة، حتك تتؼـقها، فنكؽ بنذن اهلل ٓ تخطئقن بعد ذلؽ فقفا.

كذكر مسللتْقـ، كختؿ هبؿا الؽالم طؾك باب اإلضافة، بعد أن شرحـا ما قالف 

 كرها الحريري، وهل: الحريري يف اإلضافة: هـا مسللٌة مـ أحؽام اإلضافة، لؿ يذ

 اإلضافة تقجب حذف التـقيـ أو الـقن مـ الؿػرد، مـ الؿضاف. -

، "هذا باٌب "التـقيـ ُيحذف مـ الؿػرد، مـ الؿضاف إذا كان مػرًدا، لق قؾت: 

، أو "معؾُؿ زيدٍ "، ثؿ تضقػ، "هذا معؾؿٌ "، تؼقل: "باُب الؿسجدِ "ثؿ أضػت، 

 ."معؾُؿ الخقر"، أو "معؾُؿ الؿدرسة"

، "ربُّ الػؾؼ"، "هذا ربٌّ "، "صالُب الؿدرسة"، أضػ، "مٓء صالٌب ه"

 وهؽذا.

هذان "وأما الـقن فنهنا ُتحذف مِـ الؿثـك، ومـ جؿع الؿذكر السالؿ، تؼقل: 

، "معؾؿا زيدٍ "، فنذا أضػت، "هذان معؾؿان"، و"قؾؿا زيدٍ "، فنذا أضػت، "قؾؿان
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 ."معؾؿا الؿدرسة"أو 

، فنذا أضػت، تؼقل: "همٓء معؾؿقن"ؿ: وتؼقل يف جؿع الؿذكر السال

، "همٓء مفـدسق الشركة"، أو "معؾؿق الؿدرسة"، أو "همٓء معؾؿق محؿدٍ "

فحذف الـقن،  [29]يقسػ:  (ڦ ڦ)، قال تعالك: "مسؾؿق العالؿ"و

 إصؾ: يا صاحبان، فحذف الـقن.

  :٘أخسٚ خنته بَا الهالو علٙ باب اإلضاف ٌ٘  مطأل

سؿا  السابؼة، التل قؾـا إكفا تؾز  ا ِافة، فقف أسؿاٌ  هـا  أسؿاٌ  طؽس إ

تؾز  ا ِافة، ذكركاها، فقف أسؿاٌ  طؽسفا، يعـل: هـا  أسؿاٌ  يف الؾغة العربقة ٓ 

 يؿؽـ وٓ يتصقر أن تؼع ُمضاًفا، ٓ تؼبؾ ا ِافة، مـفا: 

ؼع )الضؿائر، وأسؿاء اإلشارة(، الضؿائر وأسؿاء اإلشارة هذه ٓ يتصقر أن ت

ُمضاًفا، لؽـ يؿؽـ أن تؼع مضاًفا إلقف، الؽالم طؾك الؿضاف، ما يؿؽـ مثاًل يف 

أن تضقػفا إلك شلٍء بعدها، وكذلؽ أسؿاء  "كحـ"، أو يف "كاف الخطاب"

اإلشارة، ما يصح، ما يؿؽـ، حاول ما تستطقع أن تجعؾفا مضاًفا، كذلؽ مـ 

، الذي "سؿاء الؿقصقلةإ"إسؿاء التل ٓ يؿؽـ وٓ يصح أن تؼع مضاًفا، 

، "أسؿاء الشرط"، مـ، وكقػ، وأيـ، إلك آخره، و "أسؿاء آستػفام"وإخقاكف، و 

مثؾ: مـ، ومفؿا، إلك آخره، باستثـاء أّي مـفا، أيٍّ سقاء كاكت مقصقلًة، أم كاكت 

استػفامقًة، أم كاكت شرصقًة، أي: لفا خاصقٌة، وهل أهنا تؼبؾ اإلضافة، فؾفذا قؾـا 

يف الؽالم طـ الؿعرب والؿبـل، أن إسؿاء أسؿاء آستػفام، وأسؿاء مـ قبؾ 

الشرط مبـقٌة، سقى أّي، أي بؼقت طؾك أصؾ أسؿاء اإلطراب، لؿاذا بؼقت طؾك 

أصؾ أسؿاء اإلطراب؟ قالقا: ٕهنا القحقدة التل ُتضاف، واإلضافة مـ خصائص 

ت جاك ب آسؿقة يف أي، إسؿاء، ٓ تؼع إٓ بقـ اسؿقـ، ففذه الخصقصة ققَّ

ڤ )فعادت إلك أصؾ إسؿاء، وهق اإلطراب، فلي يؿؽـ أن تضقػفا، تؼقل: 

، [69]مريؿ:  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)، [131]التقبة:  (ڤ ڤ ڤڦ
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وهؽذا، بخالف بؼقة أسؿاء آستػفام والشرط، وإسؿاء الؿقصقلة، فال يتصقر 

 أن تؼع مضاًفا، إذن ٓ يؿؽـ أن يؼع بعدها مضاٌف إلقف.

هذا كػفؿ أن ققل بعض الـاس مثاًل: أيـؽؿ؟، أو كقػؽؿ؟، أكف خطٌل، ٕكف  مـ

 أضاف، والصقاب أن يؼقل: أيـ أكتؿ؟، وكقػ أكتؿ؟، وهؽذا.

 .دعْىا ىأخر بعض التطبٔكات الطسٓع٘، ّاضتدسدْا اإلضاف٘ فَٔا 

 ، أيـ اإلضافة يف ققلف؟ [25] :   [25] : (مص جض)قال تعالك: 

 ًٓ كؾؿا  "لدا"ضؿقٌر اتصؾ باسٍؿ، ضابط طرفـاه، ثاين كؾؿٍة  "كا" "لديـا، أو

 جاءت ففل مضاٌف وما بعدها مضاف إلقف.

، فقف أكثر [1]الط  :  (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ)قال تعالك: 

 مـ إضافٍة هـا.

مـ  "أوٓت"  [1]الط  : (ائ ائ)اإلضافة إولك يف ققلف: 

ؾ باسٍؿ، ، مضاٌف ٕكف ضؿقٌر اتص(ٻ)إسؿاء الؿالزمة لإلضافة، 

 إضافٌة ٕكف ضؿقٌر اتصؾ باسٍؿ. (وئۇئ)

 أيـ اإلضافة؟ "حب القصـ غريزة"

 حب القصـ.

 ."بغاث الطقر أكثرها فراًخا، وأم الصؼر مؼالة الـذور"

 أضاف بغاث إلك الطقر. "بغاث الطقر"اإلضافة إولك يف ققلف: 

 ، ضؿقٌر اتصؾ باسٍؿ."أكثرها"فقف إضافٌة أخرى 

 أيًضا إضافة. "أم الصؼر" فقف إضافٌة ثالثٌة:

 ، أيـ اإلضافة؟«ص ة الؾقؾ مثـك مثـك»

 صالة الؾقؾ.
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 ."صقم رمضان مـ أركان اإلسالم"

 صقم رمضان، واإلضافة الثاكقة: أركان اإلسالم. ا ِافة إولك:

 ."زكاة الػطر صاع تؿرٍ "

 إضافة. "صاع تؿرٍ "إضافٌة،  "كاة الػطرز"

 .[11 -12]الدخان:  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 .(ڦ ڦ)، اإلضافة الثاكقة:  (ک ک) ا ِافة إولك:

 . أيـ اإلضافة؟«أفضؾ الجفاد كؾؿة حؼٍّ طـد سؾطان جائرٍ »

مـ  "طـد"، صقب طـد سؾطان إضافة: ٕن "كؾؿة حؼٍّ "، "أفضؾ الجفاد"

 إسؿاء الؿالزمة لإلضافة.

 «.كؾ الؿسؾؿ طؾك الؿسؾؿ حرا ٌ »

 كؾ الؿسؾؿ.

 ."، وقد يشػل العضال مـ العضالوبعض السؿ ترياٌق لبعضٍ "

 بعض السؿ.

 .[22]الؽفػ:  (وئ ۇئ ۇئ ۆئ)

 ، ضؿقٌر اتصؾ باسٍؿ."ُأكؾفا"، وأيًضا "كؾتا الجـتقـ"

 .[79]الؽفػ:  (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)قال تعالك: 

 وراءهؿ.

 .[32]يقسػ:  (ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ)

 .(ٺ ٺٺ)

 وأيًضا؟
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 ٌر اتصؾ باسٍؿ. ، ضؿق"مثقاي"ٓ، إكف حرٌف، ما فقف إضافٌة،  .(ٿ ٿ)

 . [3]الػاتحة: (پ پ پ پ)

 .(پ پ)

 هلل، ٓم، الالم خالص ما فقف إضافٌة، هذا جارٌّ ومجروٌر، ٓ ما فقف إضافٌة هـا. 

 .(پ پ)

، اسؿان دٓ طؾك شلٍء -طزَّ وجؾَّ -رب العالؿقـ اسؿان لؽـ شلٌء واحٌد اهلل

 واحٍد.

 .«الـسا  شؼائؼ الرجان»

 شؼائؼ الرجال.

 «.محدعاتفا شر إمقر»

 إضافٌة. "محدثاهتا"إضافٌة، و "شر إمقر"

سـبدأ بف يف  -إن شاء اهلل-الخربية، وهذا "كؿ"بؼل الؽالم بعد ذلؽ طؾك باب 

 الدرس الؼادم.

 هؾ هـاك مـ سماٍل.

 )إذن ما يؿؽـ هـا أن يؼال: كقػؽؿ، هذه لقست طربقًة فصحك(.

ؿ، إكؿا كقػ أكتؿ، أيـ مبتدأ، كقػؽؿ ٓ، هل تؽقن خطًل، ما يؼال كقػؽؿ أو أيـؽ

 وكقػ هذا خربٌ مؼدٌم، أو أيـ أكتؿ، كذلؽ، خربٌ مؼدٌم، مبتدٌأ ممخٌر.

يف الدرس  -إن شاء اهلل-إلك هـا يـتفل الدرس، وسعدت بؾؼائؽؿ، وكؾتؼل

الؼادم، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف 

 أجؿعقـ.
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ُ
زض

َّ
  نث ػشسانثااند

﷽ 

، وطؾك آلف الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿدٍ 

 وأصحابف أجؿعقـ، 

 أما بعد.

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، حقاكؿ اهلل يف هذه الؾقؾة، لقؾة الثالثاء 

السابع طشر مـ جؿادى إولك مـ سـة ثؿاٍن وثالثقـ وأربعؿائة وألٍػ، كعؼد فقفا 

ة اإلطراب، لإلمام الحريري حَ ؾمُ  الدرس الثالث طشر مـ دروس شرح بنذن اهلل

 طؾقف رحؿة اهلل.-البصري

كحـ يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة، وهذا الدرس ُيعؼد يف مديـة الرياض، 

، بؼقت بؼقٌة تؾحؼ باب "باب اإلضافة"يف الدرس الؿاضل كان الؽالم طؾك 

حٍؼ لإلضافة، وهذا الػصؾ َطَؼَده يف بابقـ، اإلضافة، جعؾفا الحريري يف فصٍؾ ٓ

، وتؿققزها الؿجرور، كستؿع إلك ما قالف "كؿ الخربية"وجعؾف لؾؽالم طؾك 

 الحريري يف هذا الػصؾ.
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 ٔمتٛٛصْا اجملسٔز "كى اخلربٚح"
 :بسؿ اهلل، والص ة والس   طؾك رسقن اهلل، قان الؿصـػ 

 واجُرْر بؽْؿ موا كـوَ  طـوُف ُمخبِوَرا

 

 ُمَعّظًؿووووووووووا لَِؼوووووووووودِرِه ُمَؽثلووووووووووَرا 

 تؼوووقُن َكووووْؿ مووواٍن أَفاَدْتووووُف َيووووِدي 

 

 وكووووووؿ إَموووووواٍ  َمَؾَؽووووووْ  وَأطُبووووووِد  

، وقبؾ أن "كؿ الخبرية"هذان البقتان كؿا ترون، تؽؾؿ فقفؿا الحريري طؾك:  

 طؾك كقطقـ.  "كؿ  "، كذكر أنَّ "كؿ الخبرية"كتؽؾؿ طؾك 

 ."كؿ آستػفامقة" إون:

 ."كؿ الخربية" والثاين:

 هؿا يختؾػان يف الؿعـك، ويف حؽؿ التؿققز. 

 ، ما معـاها؟ "كؿ الخربية"فـــ  إون:

ًؿا لؼدره ُمَؽثًِّرا، تدل طؾك  يؼقلقن: التؽثقر، أو كؿا قال الحريري هـا: ُمعظِّ

 تؽثقر الشلء وتعظقؿف، وكحق ذلؽ.

خرب هبا طـ كثرة ففل ٓ تدل طؾك استػفاٍم، ٓ ُيسلل هبا طـ شلٍء، وإكؿا يُ 

 الشلء، وتعظقؿف.

 "كؿ"آستػفامقة، وهذه واضحٌة، هل  "كؿ"، هل: "كؿ"لــ  والـق  الثاين:

التل ُيستػفؿ هبا، إما أن يؽقن آستػفام هبا استػفاًما حؼقؼقًّا، يعـل: استػفاًما 

خ، ٓ يحتاج إلك جقاٍب، وإما أن يؽقن آستػفام استػفاًما تقبقخقًّا، تريد بف أن تقبِّ 

 تريد بف جقاًبا لسمالؽ.

، تريد أنَّ اإلكسان قد "كؿ أٍخ لؽ لؿ تؾده أمؽ"كلن تؼقل:  "كؿ الخربية"

يؽقن لف إخقٌة كثقرون، لقسقا إخقًة لف مـ القٓدة، ولؽـفؿ إخقٌة لف يف شلٍء آخر، 

 ، أو كحق ذلؽ. "الفؿ"مثاًل، أو  "الديـ"كــ 
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ففذه كؿ آستػفامقة تسلل، هذا الؽتاب  "كؿ باًبا يف هذا الؽتاب؟" وإذا قؾ :

 كؿ فقف مـ باٍب. 

 ."كؿ آستػفامقة"وهذه  "كؿ الخربية"ففذه 

 "كؿ آستػفامقة"، وتؿقز "كؿ أٍخ لؽ"يؽقن مجروًرا،  "كؿ الخربية"تؿققز 

 ."كؿ باًبا يف هذا الؽتاب"يؽقن مـصقًبا، 

 ."كؿ آستػفامقة"، و "ةكؿ الخبري"مقَّزْت الَعرُب بقـ التؿقزيـ لؾتػريِؼ بقـ 

 ، فؼان: "كؿ الخبرية"الحريري هـا ذكر 

 واجرر بؽؿ موا كـوَ  طـوف ُمخبوًرا

 

 ُمعظلًؿووووووووووا لؼوووووووووودره ُمَؽثلووووووووووًرا  

 ، فؼان: "كؿ الخبرية"عؿ ذكر مثالقـ طؾك  

 تؼوووقُن َكووووْؿ مووواٍن أَفاَدْتووووُف َيووووِدي

 

 وكووووووؿ إَموووووواٍ  َمَؾَؽووووووْ  وَأطُبوووووودِ  

ًٓ كثقًرا.، "كؿ ماٍل أفادتف يدي"تؼقل:    يعـل: أفدت ما

 ، يعـل: أكـل مؾؽت كثقًرا مـ همٓء."كؿ إماٍء مؾؽت وأطبدِ "و

لؿاذا لؿ يتؽؾؿ طـ كؿ آستػفامقة وتؿققزها الؿـصقب؟ واكتػك بالؽ   طؾك 

 وتؿققزها الؿجرور؟ "كؿ الخبرية"

 الجقاب: ٕكف أراد أن يجعؾفا ٓحؼًة لباب اإلضافة. 

 مجروٌر؟  "ةكؿ الخبري"لؿاذا تؿققز 

 ٕكف مضاٌف إلقف.

كؿ أٍخ لؽ لؿ "، "الؿضاف إلقف"إذن ففذا فصٌؾ داخٌؾ يف الباب السابؼ باب 

لؿ تؾده " مضاٌف إلقف، و "أخٍ " هـا مبتدٌأ، وهق مضاٌف و "كؿ"، فــ "تؾده أمؽ

 ، هذا خربٌ."أمؽ

ا  ا وتؿققزها الؿـصقب فؾؿ يذكرها هـا، ولؽـف سقذكره "كؿ آستػفامقة"وأمَّ
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 : ٕن تؿققزها يؽقن َمـصقًبا، فذكره يف باب التؿققز."التؿققز"بعد باب 

، "كؿ خربيةً "، هذه الجؿؾة قد تؽقن فقفا "كؿ سقارة طـد أبقؽ" لق قؾـا مثً :

 . "كؿ استػفامقةً "وقد تؽقن فقفا 

صارت استػفامقًة، فـصبت  "كؿ سقارًة طـد أبقؽ يا محؿد؟" فؾق قؾ  مثً :

 ، فتحتاج إلك جقاٍب. تؿققزها سقارةً 

، لق شاء ٕططاك مـفا "ما شاء اهلل، كؿ سقارٍة طـد أبقؽ" ولؽـ إذا قؾ :

 ، خربيٌة تدل طؾك اإلخبار طـ كثرة السقارات."كؿ سقارٍة طـد أبقؽ"واحدًة، ففـا 

 ، استػفامقٌة أم خربيٌة؟ "كؿ مرًة هنقتؽ طـ التلخر"كؿ مرة، إذا قؾت: 

قٌة استػفاًما حؼقؼقًّا أو تقبقخقًّا؟ تقبقخقًّا، ومع ذلؽ استػفامقٌة، لؽـ استػفام

 تؿققزها مـصقٌب: ٕهنا استػفامقٌة.

، خربيٌة، تؼقل: لؼد "كؿ مرٍة جئُت ولؿ أجدك"، استػفامقٌة، "كؿ مرًة جئَت "

 جئتؽ مراٍت كثقرًة، ولؿ أجدك.

 ، هذه خربيٌة. "كؿ صالٍب لق اجتفد لـجح"

كؿ ُكربٍة "، و"كؿ ُمذكٍب رحؿف"، و"بَِؾفُ ٍب َق َكؿ تائ"ما أطظؿ اهلل!  تؼقن:

جفا هذه مبتدٌأ، وهق مضاٌف،  "كؿ"، "كؿ تائٍب َقبَِؾفُ "، كؿ فقفا خربيٌة، "فرَّ

 هذه جؿؾٌة فعؾقٌة، ما إطراهبا؟ خرب الؿبتدأ. "َقبَِؾفُ "مضاٌف إلقف، و "تائٍب "و

، "رهكؿ مظؾقٍم كص"، و"كؿ ضعقٍػ ساطده" وتؼقن يف مدح إكساٍن كريٍؿ:

 هؽذا.

التل تؽؾؿ طؾقفا الحريري، وبذلؽ يؽقن الحريري قد  "كؿ الخربية"ففذه 

اكتفك مـ الؽالم طؾك إسؿاء الؿجرورة، فتؽؾؿ طؾك آسؿ الؿجرور بحرف 

 الجر، ثؿ تؽؾؿ طؾك آسؿ الؿجرور باإلضافة.
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 ســتؼؾ أن إلك الؽالم طؾك إسؿاء الؿرفقطة، مبتدئا بالؿبتدأ والخرب، هؾ

 هـاك سماٌل.

كؿ طؿرك؟ أو كؿ طؿرك؟ بؽسر الراء أو  )يف جؿؾة مثً  ُيؼان يسلن أحد:

 بضؿ(.

فقفا السؽقن والضؿ، طْؿر، وطُؿر،  "ُطْؿر"استػفامقٌة، وكؾؿة  "كؿ"هذه 

 تؼقن: 

كؿ طْؿُرك؟ وكؿ طُؿُرك، وفقفا لغٌة ثالثٌة: وهل َطْؿر، لؽـفا خاصٌة بلسؾقب 

 ، ففل أيًضا بؿعـك العؿر. "لَعؿرك"الؼسؿ، يف ققلفؿ: 

، "كؿ استػفامقةٌ "فرتفع: ٕن  "كؿ ُطْؿُركَ " أقسؿ بالعؿر، بالحقاة، فتؼقن:

م، و "كؿ"هـا خرٌب، أو أكف  "ُطْؿُركَ "و مبتدٌأ ممخٌر، طؾك خالٍف  "ُطْؿُركَ "خرب مؼدَّ

 يف إطراهبا طـد الـحقيقـ.

 )إذن فالصقاب تؽقن بالرفع(.

خرٌب، هـا ما فقف  "ُطْؿُركَ "مبتدٌأ و "كؿ"، هذا "ُركَ كؿ ُطؿْ "كعؿ ٓشؽ، بالرفع، 

، لؽـ ُحذف التؿققز: ٕكف معروٌف "كؿ سـًة ُطْؿُركَ "تؿققٌز، لق أردت أن تؿقز تؼقل: 

 أن إطؿار ُتؼاس بالسـقـ.

طـدما اكتفك يف البداية مـ الؽالم طؾك  إن الحريري  إذن قؾـا يا إخقان:

، جزمبإحؽام اإلطرابقة، الرفع والـصب والجر والاإلطراب، والبـاء، وما يتعؾؼ 

بدأ يتؽؾؿ طؾك الؿرفقطات والؿـصقبات والؿجرورات والؿجزومات، بدأ مـفا 

 بؿاذا؟ 
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  املسفْعات ّامليصْبات ّاجملسّزات ّاجملصّمات، بدأ مباذا؟ 

مفا طؾك الؿرفقطات وطؾك الؿـصقبات، فذكر  بدأ بالؿجرورات، يعـل: قدَّ

 حرف الجر، وذكر الؿجرور باإلضافة.الؿجرور ب

بؼل الثالث لؿ يذكره الحريري، وهق: آسؿ  إسؿا  الؿجرورة ع عٌة، يعـل:

، لؿ يذكر إسؿاء  ًٓ الؿجرور بالتبعقة، يعـل: القاقع كعًتا أو معطقًفا أو تقكقًدا أو بد

 الؿجرورة بالتبعقة هـا: ٕكف سقذكرها يف باٍب خاصٍّ بالتقابع.

م إسؿاء الؿجرورة طؾك إسؿاء الؿرفقطة والؿـصقبة؟  :فنن قؾ   لؿاذا قدَّ

 الؿتعارف طؾقف يف كتب الـحق، البدء بإسؿاء الؿرفقطة.

فالجقاب: يظفر أن الحريري بدأ بإسؿاء الؿجرورة: ٕهنا قؾقؾٌة، كؿا رأيتؿ 

 ثالثًة، فاكتفك مـفا، ثؿ اكتؼؾ بعد ذلؽ إلك إسؿاء الؿرفقطة. 

 اٛ املسفْع٘ نه؟ األمس 

إسؿاء الؿرفقطة سبعٌة، وهل الؿبتدأ وخربه، واسؿ كان وما يعؿؾ طؿؾفا، 

وخرب إن وما يعؿؾ طؿؾفا، والػاطؾ، وكائب الػاطؾ، والتابع لؾؿرفقع، الؿرفقطات 

 مـ إسؿاء سبعٌة.

 ملاذا قدَّو املسفْعات علٙ امليصْبات؟ 

ات كثقرٌة، الؿرفقطات أقؾ مـ ٕن الؿرفقطات أقؾ مـ الؿـصقبات، الؿـصقب

الؿـصقبات، لؽـفا أكثر مـ الؿجرورات، فؾفذا سقـتؼؾ الحريري أن بعد أن 

اكتفك مـ الؿجرورات سقـتؼؾ إلك إسؿاء الؿرفقطة، طرفـا أهنا سبعٌة، سـبتدئ 

 بالؿبتدأ والخرب. كؼرأ وكستؿع إلك ما قالف الحريري يف باب الؿبتدأ والخرب.

 باب إسؿا  الؿرفقطة: قان الؿصـػ 
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 تاب ادلثتدأ ٔاخلرب
 وإْن َفَتحووَ  الـّطووَؼ باسووٍؿ ُمبَتووَدا

 

 فاْرَفْعوووووُف وإخبووووواَر طـوووووُف أَبووووووَدا 

 تؼووووقُن ِمووووـ ذلووووَؽ زيووووٌد َطاِقووووُؾ  

 

 والّصووووؾُح خقووووٌر وإمقووووُر َطوووواِدُن  

 وٓ َيُحوووقُن ُحؽُؿوووُف َمَتوووك َدَخوووْؾ  

 

ـْ طؾووووك ُجؿَؾتِووووِف وَهووووْؾ وَبووووْؾ    لؽوووو

ِ  ا   ٕخبوووووواَر إذ َتسووووووَتػِفؿُ وَقوووووودل

 

ـَ الَؽووووريُؿ الُؿووووـِعؿُ    كؼووووقلِِفؿ أيوووو

 ومثُؾووُف كقووَػ الؿووريُض الُؿووْدَكُػ  

 

 وأّيفووووا الَغووووادي مَتووووك الُؿـَصووووَرُ   

ـْ بعوُض الّظوُروِ  الَخَبوَرا   وإْن يُؽ

 

 َفلْولِوووِف الـَّصوووَج وَدْ  طـوووَؽ الِؿوووَرا 

 تؼووقُن زيووٌد َخْؾوووَػ طؿوورٍو َقَعوووَدا 

 

ووقُر َ ووَداوالصووقُ  يووقَ  السووب   ِ  والسَّ

ـَ إمقووووُر جووووالُِس    وإْن َتُؼووووْؾ أيوووو

 

 ويف َفـَوووووواِ  الووووووّداِر بِْشووووووٌر َمووووووائُِس  

 فَجوووووالٌس وَموووووائُِس قوووووْد ُرفَِعوووووا 

 

 وقووود ُأِجقوووَز الّرفوووُع والـّصوووُج َموووَع  

 أحسـت بارك اهلل فقؽ.  

 يف باب الؿبتدأ والخرب. إذن ففذا ما قالف الحريري 

سٍؿ مبتدأ(، إذن ما آسؿ القاقع مبتًدا، يؼقل: هق )وإن فتحت الـطؼ با يؼقن:

 آسؿ القاقع يف ابتداء الـطؼ، وإن فتحت الـطؼ باسؿ مبتدأ.

، "اهلل طظقؿٌ "العرب إذا وضعت آسؿ يف أول جؿؾتف، فنهنا ترفعف، مثاًل: 

محؿٌد "، "الؿعؾؿقن مخؾصقن"، "الؿعؾؿان مخؾصان"، "الؿعؾؿ مخؾٌص "

 ."قائؿٌ 

 ا افتتحت الجؿؾة باسٍؿ ماذا تػعؾ هبذا آسؿ؟ إذن العرب إذ

ترفعف، والقاقع خبًرا لفذا آسؿ حقـ ٍذ، يسؿك خبًرا وأيًضا ترفعف، وهذا هق 

 ققن الحريري: 

 وإن  فتحوو  الـطووؼ باسووٍؿ مبتوودأ

 

 فارفعوووووف وإخبوووووار طـوووووف أبوووووودا 
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 يعـل ارفعف، وارفع إخبار طـف أبًدا. 

 ؼان: وقد مثَّؾ لذلؽ بث عة أمثؾة ف

 تؼووقُن زيووٌد َخْؾوووَػ طؿوورٍو َقَعوووَدا

 

ووقُر َ ووَدا   والصووقُ  يووقَ  السووبِ  والسَّ

 فؿثَّؾ بث عة أمثؾٍة. 

لؽـ الؿبتدأ وإن كان يف إصؾ يؼع يف أول جؿؾتف يجقز أن يتلخر، ويتؼدم 

خربٌ، يجقز أن تؼقل:  "قائؿٌ "مبتدٌأ و "زيدٌ "، "زيٌد قائؿٌ "طؾقف الخرب، مثاًل قؾـا: 

 مبتدٌأ ممخٌر. "زيد"خرٌب مؼدٌم، و "قائؿٌ "ـ، ف"زيدٌ قائٌؿ "

ُكريد تعريًػا يضبط الؿبتدأ أيـؿا وقع، يف أول جؿؾتف، يف آخر الجؿؾة، يف وسط 

الجؿؾة، يعـل وققطف يف أول الجؿؾة هذا إصؾ، لؽـ قد يذهب إلك آخر الجؿؾة 

فقن الؿبتدأ، فقؼقلقن:  الذي لؿ ُيسبؼ الؿبتدأ هق آسؿ "أو وسطفا، فؾفذا يعرِّ

 
ٍّ

، هؾ رأيتؿ أسفؾ مـ هذا "بعامٍؾ لػظل
ٍّ

، الؿبتدأ هق كؾ اسٍؿ لؿ ُيسبؼ بعامٍؾ لػظل

 التعريػ؟ 

 ففق مبتدٌأ، فنذا وجدت الؿبتدأ فابحث حقـئٍذ 
ٍّ

كؾ اسٍؿ لؿ ُيسبؼ بعامٍؾ لػظل

 طـ خربه.

، هق آسؿ، معـك ذلؽ 
ٍّ

أن إذن الؿبتدأ هق آسؿ الذي لؿ ُيسبؼ بعامٍؾ لػظل

الؿبتدأ ٓ يؽقن إٓ مـ إسؿاء، ٓ يؽقن مـ إفعال، وٓ مـ الحروف، وٓ 

يؽقن جؿؾًة، اسؿقًة أو فعؾقًة، وٓ يؽقن شبف جؿؾٍة، جارٌّ ومجروٌر، وضرف زماٍن 

 وضرف مؽاٍن، الؿبتدأ ٓ يؽقن إٓ اسًؿا.

، م "مبتًدا"هذا آسؿ لؽل يؽقن 
ٍّ

ا يجب أن يؽقن غقر مسبقٍق بعامٍؾ لػظل

؟ 
ٌّ

 معـك طامٌؾ لػظل

كؾ كؾؿٍة ترفع، أو تـصب، أو تجر، أو تجزم، هذا هق  العامؾ الؾػظل يعـل:

العامؾ، أو كؾؿٌة لفا طؿٌؾ تعؿؾ يف غقرها شقًئا سقاًء تعؿؾ الرفع رافعٌة، تعؿؾ 
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الـصب كاصبٌة، تعؿؾ الجر جارٌة، تعؿؾ الجزم جازمٌة، هذه ماذا كسؿقفا؟ كسؿقفا 

 طاماًل. 

 ؿة التل يؼع طؾقفا الرفع تؽقن مرفقطًة.والؽؾ -

 يؼع طؾقفا الـصج تؽقن مـصقبًة.  -

 تؼع طؾقف الجر تؽقن مجرورًة.  -

 يؼع طؾقفا الجز  تؽقن مجزومًة.  -

ًٓ أو معؿقلًة، فالذي  ك معؿق ك؟ ُتسؿَّ الؽؾؿات التل يؼع طؾقفا العؿؾ ماذا ُتسؿَّ

اماًل، والجؿع طقامؾ، والؽؾؿة يعؿؾ الرفع أو الـصب أو الجر أو الجزم كسؿقف ط

ك معؿقلًة، والجؿع  التل يؼع طؾقفا الرفع الـصب الجر الجزم يؼع طؾقفا العؿؾ ُتسؿَّ

 معؿقٌٓت.

 "محؿد"فعٌؾ ماٍض،  "ذهب"، "ذهب محؿٌد إلك الؿسجدِ " إذا قؾـا مثً :

 فاطٌؾ مرفقٌع، مرفقٌع يعـل: معؿقٌل، هـاك شلٌء رفعف، ما الذي يرفع الػاطؾ؟ 

طامٌؾ،  "ذهب"لػعؾ الذي قبؾف، فذهب رافٌع، ومحؿٌد مرفقٌع، إذن ا

، و "إلك"معؿقٌل، إلك الؿسجِد،  "محؿدٌ "و اسٌؿ مجروٌر،  "الؿسجد"حرف جرٍّ

 ، مجروٌر معؿقٌل فقف الجر، ما الذي طؿؾ فقف الجر؟ إلك، إذن إلك طامٌؾ جارٌّ

فا ضؽؾؿات يعؿؾ بعوالؿسجد معؿقٌل مجروٌر، يسؿقهنا كظرية العامؾ، يعـل أن ال

 يف بعٍض، والذي يعؿؾ الرفع أو الـصب أو الجر أو الجزم يسؿك طاماًل.

 ما العْامل يف اللػ٘ العسبٔ٘ اليت تعنل؟ 

 دطقكا كرتبفا، كبدأ بإفعال، إفعال طقامؾ أم لقست بعقامؾ؟ 

كؾ إفعال طقامؾ، كؾ فعٍؾ ٓبد أن يرفع فاطاًل، وإن كان كاقًصا، ٓبد يرفع 

، تامٌّ كاقٌص، متصرٌف جامٌد، كؾ  ،اسؿف، إذن كؾ إفعال
ٌّ

 خؿاسل
ٌّ

 رباطل
ٌّ

ثالثل

 إفعال طامؾٌة.
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 كـتؼؾ إلك الحروف، الحروف طامؾٌة أم غقر طامؾٍة؟

 )طامؾة(.

غقر طامٍؾ، حروف الجر طامؾٌة،  ٓ، بعضفا طامٌؾ، وبعضفا هامٌؾ ُمفؿٌؾ، أي:

، وإن وأخقاهتا طامؾٌة، لؽـ هؾ وكقاصب الؿضارع وجقازم الؿضارع طامؾةٌ 

آستػفامقة وهؿزة آستػفام، هذه حروٌف طامؾٌة أو هامؾٌة؟ هامؾٌة، ٕهنا ما ترفع 

وٓ تـصب وٓ تجر وٓ تجزم، صقب قد؟ حرٌف هامٌؾ، كال، كعؿ، وٓ، هذه كؾفا 

حروٌف هامؾٌة، لفا معاٍن، لؽـ لقس لفا طؿٌؾ، ٓ ترفع وٓ تـصب وٓ تجر وٓ 

 .تجزم

كقػ أطرف العامؾ مـ  إذن الحرو  بعضفا طامٌؾ، وبعضفا هامٌؾ، تؼقن:

 الفامؾ؟ 

سفؾٌة، الحروف العامؾة، هذه ٓبد أن ُتدرس يف الـحق لؽل كعرف طؿؾفا، 

كدرس حروف الجر، كدرس إن وأخقاهتا، كدرس جقازم الؿضارع، كقاصب 

 ؿؾفا يف الـحق.الؿضارع وهؽذا، لؽل كعرف طؾؿفا، الحروف الفامؾة ٓ ُيدرس ط

اكتفقـا مـ إفعال، كؾفا طامؾٌة، والحروف بعضفا طامٌؾ، وبعضفا هامٌؾ، صقب 

، كستثـل مـ آسؿ شقًئا واحًدا، وهق  ًٓ وإسؿاء؟ إصؾ يف آسؿ أن يؽقن معؿق

آسؿ إذا وقع مضاًفا، آسؿ إذا وقع مضاًفا فنن الذي بعده يؽقن مضاًفا إلقف، 

الذي يؼع بعد الؿضاف ما يؽقن مبتدًأ، ماذا يؽقن؟ يؽقن حؽؿف الجر، فآسؿ 

 مضاًفا إلقف، حؽؿف الجر.

 كؾ هذا الؽ   كستطقع أن كؾخصف فـؼقن: الؿراد بالعقامؾ الؾػظقة ع عة أشقاٍ : 

 إفعال كؾفا. إون:

 الحروف العامؾة. والثاين:

 آسؿ القاقع مضاًفا. والثال :
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الؿبتدأ كؾ اسٍؿ لؿ ُيسبؼ بػعٍؾ،  بتدأ، وكؼقن:كستطقع أن كعقد إلك تعريػ الؿ

 وٓ بحرٍف طامٍؾ، وٓ باسٍؿ واقٍع مضاًفا.

أي اسٍؿ يف أول الجؿؾة، آخر الجؿؾة وسط الجؿؾة، إذا لؿ ُيسبؼ بشلٍء مـ هذه 

الثالثة، لؿ ُيسبؼ بػعٍؾ، وٓ بحرٍف طامٍؾ، وٓ باسٍؿ واقٍع مضاًفا، ماذا يؽقن؟ 

 ؿبتدأ كبحث طـ خربه.مبتدًأ، فنذا وجدكا ال

، هذا الؿثال واضح، محؿد اسؿ، مسبقق أو غقر "محؿٌد قائؿٌ " لق قؾـا مثً :

 مسبقق بعامؾ لػظل؟ غقر مسبقق، إذن ماذا يؽقن؟ 

 "محؿد"مبتدأ، وجدكا الؿبتدأ، كبحث طـ خربه، أخربكا طـ محؿٍد بلكف قائٌؿ، 

 لرفع.خرٌب، والؿبتدأ والخرب كالهؿا حؽؿف ا "قائؿٌ "مبتدأ و

حرٌف، الحرف يؼع مبتدأ؟ ٓ، اكتفقـا  "يف"، "يف البقِت محؿدٌ "لق قؾـا مثاًل: 

اسٌؿ، هؾ هق مبتدأ؟ ٓ، لؿاذا؟ ٕكف مسبقٌق بحرف  "البقت"مـف، كـتؼؾ لؾبقت، 

، ٓ هذا جارٌّ ومجروٌر.   جرٍّ

حقـئٍذ اسٌؿ مسبقٌق؟ أم غقر مسبقٍق بعامٍؾ  :"محؿٌد "كـتؼؾ إلك محؿد، 

؟ 
ٍّ

 لػظل

، فقؽقن مبتدأ، فنن قؾت: مسبقٌق بـ
ٍّ

، "يف"كؼقل: غقر مسبقٍق بعامٍؾ لػظل

كؼقل: يف، حروف الجر ٓ تجر الدكقا كؾفا، وإكؿا تجر آسؿ الذي بعدها ويـتفل 

 فقؽقن مبتدأ وجدكا 
ٍّ

طؿؾفا، فعؾك ذلؽ، يؽقن محؿٌد غقر مسبقٍق بعامٍؾ لػظل

خرٌب  "يف البقت"لكف يف البقت، إذن الؿبتدأ، كبحث طـ الخرب، أخربكا طـ محؿٍد ب

ٌم، و  مبتدٌأ ممخٌر. "محؿدٌ "مؼدَّ

 "محؿد"فعٌؾ، والػعؾ ٓ يؼع مبتدأ، و "جاء"، "جاء محؿدٌ " لق قؾـا مثً :

جاء محؿٌد "اسٌؿ، لؽـف لقس مبتدأ، لؿاذا؟ ٕكف مسبقٌق بػعٍؾ، ومحؿد فاطٌؾ صقب 

 "جاء"فاطٌؾ، ٕكف مسبقٌق بـطرفـا أكف  "محؿدٌ "فعٌؾ، و "جاء"، "يده فقق رأسف
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اسٌؿ مسبقٌق أم غقر مسبقٌق بعامٍؾ؟ غقر مسبقٍق بعامٍؾ، ٕن جاء فعٌؾ  "يده"صقب 

ٓزٌم، وقد أخذ فاطؾف واكتفك، فنذا كان يده غقر مسبقٍق، فؿاذا يؽقن إطرابف؟ مبتدأ، 

ؾٍة، وجدكا الؿبتدأ، أيـ خرب الؿبتدأ؟ أخربكا طـ يده أهنا فقق رأسف، الخرب شبف جؿ

محؿٌد "خربٌ، صارت جؿؾًة اسؿقًة،  "فقق رأسف"مبتدٌأ، و "يده"فقق رأسف، إذن 

 ."يده فقق رأسف

فعٌؾ،  "جاء"هذا مبتدٌأ، ٓ، جاء محؿٌد يده فقق رأسف،  "محؿد" قؾـا:

 خرٌب. "فقق رأسف"مبتدٌأ، و "يده"فاطٌؾ، و "محؿد"و

د قؾـا قاطدًة يف باب يده مبتدأ، والفاء يف يده؟ مضاٌف إلقف، وق هـا أس ؾة:

الؿضاف إلقف يف الدرس الؿاضل: كؾ ضؿقٍر اتصؾ باسٍؿ ففق مضاٌف ومضاٌف 

 إلقف، إذن يد مبتدٌأ وهق مضاٌف والفاء مضاٌف إلقف.

فقق رأسف، والفاء يف رأسف ُمضاٌف إلقف قديؿة، فقق رأسف ما إطراب رأس؟ 

تغؾب طؾقفا اإلضافة، مضاف إلقف أيًضا، ٕن فقق هذه مـ الظروف، وقؾـا الظروف 

فقق، هذه ضرٌف، مؽان، وهق مضاٌف، ورأس مضاٌف إلقف، وهق مضاٌف، والفاء 

 مضاف إلقف.

 مع الققت. -إن شاء اهلل تعالك-كلخذ الـحق خطقًة خطقًة، وحبة حبة، كضبطف

خربٌ، صارت  "فقق رأسف": مبتدٌأ، و"يده"، "يده فقق رأسف": بؼل سماٌن 

جاء محؿٌد "آسؿقة جاءت داخؾ جؿؾٍة أكرب، وهل:  جؿؾًة اسؿقًة، هذه الجؿؾة

، هذه الجؿؾة يده فقق رأسف، الجؿؾة ما إطراهبا؟ ٓ أريد إطراب "يده فقق رأسف

 الؿػردات، الجؿؾة هـا ما إطراهبا؟ ما قاطدة إطراب الجؿؾ؟ 

 )إطراهبا هـا حالة(.
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 .اجلنل بعد املعازف 

 )الجؿؾ بعد الؿعارف أحقاٌل(.

د الـؽرات صػاٌت، كعقٌت، هذه الؼاطدة إصؾقة يف إطراب والجؿؾ بع

ًٓ مـ هذه  الجؿؾ، وكذلؽ أشباه الجؿؾ، الجؿؾة إذا وقعت بعد معرفٍة تؽقن حا

 الؿعرفة، وإذا وقعت بعد كؽرٍة، تؽقن كعًتا صػًة لفذه الـؽرة.

، يده فقق رأسف جؿؾٌة اسؿقٌة، وقعت بعد محؿٍد، "جاء محؿٌد يده فقق رأسف"

معرفٌة أو ٌكؽرٌة؟ معرفة، إذن ما إطراب هذه الجؿؾة يده فقق رأسف؟ حاٌل مـ  محؿدٌ 

 محؿد، يعـل جاء محؿٌد حالة كقكف يده فقق رأسف.

يده "فاطٌؾ، و "رجٌؾ "فعٌؾ و "جاء"، فـ "جاء رجٌؾ يده فقق رأسف" إذا قؾـا:

كؽرٌة،  "رجؾ"جؿؾٌة اسؿقٌة مبتدٌأ وخرٌب، ما إطراهبا؟ صػٌة لرجؾ، ٕن  "فقق رأسف

 يعقـ جاء رجٌؾ مقصقٌف بلكف يده فقق رأسف.

محؿٌد ثقبف كظقٌػ، كطبِّؼ ما درسـا مـ ققاطد، محؿد اسٌؿ مسبقٌق أو  لق قؾـا:

؟ غقر مسبقٍق، إذن ففق مبتدٌأ.
ٍّ

 غقر مسبقٍق بعامٍؾ لػظل

كـتؼؾ إلك ثقبف، محؿٌد ثقبف، هؾ ثقبف خربٌ طـ محؿد؟ هؾ أخربكا طـ محؿد 

لجقاب ٓ، محؿد لقس هق ثقبف، إذن ثقبف لقس خربًا، لؽـف اسٌؿ كطبؼ بلكف ثقبف؟ ا

طؾقف قاطدة الؿبتدأ، هؾ هق مسبقٌق أم غقر مسبقٍق؟ غقر مسبقٍق، ماذا يؽقن 

 إطرابف؟ مبتدأ. 

 ففق مبتدٌأ، هذه يسؿقها تعدد الؿبتدأ، 
ٍّ

أي اسٍؿ غقر مسبقٍق بعامٍؾ لػظل

تدٌأ ثاٍن، ثؿ قؾـا كظقػ، كظقٌػ خرٌب طـ فـؼقل: محؿٌد هذا مبتدٌأ أول، وثقبف مب

 محؿد أم طـ ثقبف هـا؟ خربٌ طـ الثقب. 

مبتدٌأ، وكظقٌػ: خرب ثقبف، إذن خرب الؿبتدأ الثاين أو إول؟ خرب  إذن عقبف:

الثاين، أيـ خرب محؿد، خرب الؿبتدأ إول؟ الجؿؾة آسؿقة مـ الؿبتدأ والخرب 
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 ليت أن الخرب قد يؼع مػرًدا وقد يؼع جؿؾًة.ثقبف كظقٌػ خرب الؿبتدأ إول، وسق

اسٌؿ  "الذي": فعٌؾ لقس مبتدًأ، و"جاء"، فـ"جاء الذي أبقه كريؿٌ " لق قؾـا:

 "الذي"فعٌؾ ماٍض و "جاء"، ف"جاء"مقصقٌل، لؽـ لقس مبتدًأ ٕكف مسبقٌق ب

فاطؾف، جاء الذي، أبقه مسبقٌق أو غقر مسبقٍق بعامٍؾ؟ غقر مسبقٍق، ماذا يؽقن؟ 

صارت جؿؾًة اسؿقًة مبتدٌأ وخربٌ، ومـ  "أبقه كريؿٌ "بتدأ، أيـ الخرب؟ أبقه كريٌؿ، م

ك  أحؽام إسؿاء الؿقصقلة أن كؾ اسٍؿ مقصقٍل ٓبد أن يؽقن بعده جؿؾٌة ُتسؿَّ

صؾة الؿقصقل، فجؿؾة أبقه كريٌؿ جؿؾٌة اسؿقٌة مؽقكٌة مـ مبتدأٍ وخربٍ، هل صؾة 

 الؿقصقل.

 "خؾؼف"فاطٌؾ، و "رجٌؾ ": فعٌؾ، و"جاء"ف كريٌؿ، جاء رجٌؾ خؾؼ" لق قؾـا:

، هذه الجؿؾة آسؿقة ما إطراهبا؟ كعٌت لـ "خؾؼف كريؿٌ "خربه، و "كريؿٌ "مبتدٌأ، و

 كؽرٌة. "رجؾ": ٕن "رجؾ"

الالم  "لف"فاطؾف،  "رجٌؾ "فعٌؾ ماٍض، و "جاء"، "جاء رجٌؾ لف فضٌؾ " لق قؾـا:

، والفاء ضؿقٌر، والضؿائر أسؿاء ، الفاء يف لف، مسبقٌق وٓ غقر مسبقٍق، حرف جرٍّ

مسبقٌق أو  "فضؾ"مسبقٌق بالالم، إذن لقس مبتدأ، هذا جارٌّ ومجروٌر، شبف جؿؾٍة، 

ْت الَفاء واكتفك طؿؾفا.   غقر مسبقٍق؟ صار غقر مسبقٍق: ٕن الالم َجرَّ

، ففق مبتدٌأ، أيـ خربه؟ أخربت  "فضؾ"فصار 
ٍّ

اسًؿا غقر مسبقٍق بعامٍؾ لػظل

الػضؾ بلكف لف، يعـل أخربت طـ الػضؾ بلكف لؾرجؾ، لف الفاء يف لف تعقد إلك طـ 

الرجؾ، الضؿقر مثؾ طائده، إذن ما كؽرر العائد، يختصروكف بالضؿقر، الضؿقر 

فائدتف آختصار، فتؼقل: لف، أو لؾرجؾ بؿعـك واحٍد، إذن فلخرب طـ الػضؾ بلكف 

ٌم،  صارت لف فضؾ جؿؾة اسؿقة، مؽقكة مـ لؾرجؾ، إذن فضؾ مبتدٌأ، ولف خربٌ مؼدَّ

م، ومبتدأ ممخر، هذه الجؿؾة آسؿقة ما إطراهبا؟ جاء رجٌؾ لف فضٌؾ صػٌة  خرب مؼدَّ

 كعٌت لرجؾ، ٕن رجؾ كؽرٌة.
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مف حرٌ   قر  عؿ بقَّـ الحريري  أن الؿبتدأ ٓ يخرج طـ آبتدا  إذا تؼدَّ

 طامٍؾ، يعـل: حرٌ  ُمفؿٌؾ، أو هامٌؾ، فؼان: 

 َيُحوووقُن ُحؽُؿوووُف َمَتوووك َدَخوووْؾ  وٓ

 

ـْ طؾووووك ُجؿَؾتِووووِف وَهووووْؾ وَبووووْؾ    لؽوووو

، أو الحرف هؾ، والحرف بؾ، أو  يؼقن:  ـْ الؿبتدأ لق دخؾ طؾقف الحرف لؽ

غقرها مـ الحروف الفامؾة، التل لقس لفا طؿٌؾ، فنهنا ٓ ُتخرج الؿبتدأ حقـئٍذ طـ 

 آبتداء، بؾ يبؼك مبتدأ.

بتدٌأ وخربٌ، هؾ محؿٌد قائٌؿ؟ هؾ حرف استػفام ، م"محؿٌد قائؿٌ " لق قؾ :

حقـئٍذ مسبقٌق أم  "محؿد"أدخؾ معـك آستػفام، ومحؿٌد مبتدٌأ وقائٌؿ خربٌ، ٕن 

؟ غقر مسبقٍق.
ٍّ

 غقر مسبقٍق بعامٍؾ لػظل

مبتدٌأ وحرف آستػفام أدخؾ معـك  "خالدٌ "، فـ "أخالٌد حاضرٌ " لق قؾـا مثً :

 تدأ طـ آبتداء.آستػفام ولؿ ُيخرج الؿب

ـْ "، "جاء الـاس، لؽـ زيٌد غائٌب " مبتدٌأ  "زيٌد غائٌب "حرف استدراك، و "لؽ

 وخربٌ.

، بؾ حرف إضراٍب، والتؿر "لقست الحؾقى أفضؾ، بؾ التؿر أفضؾ" كؼقن:

أفضؾ مبتدٌأ وخرٌب، إذن الؿبتدأ إذا دخؾ طؾقف حرٌف هامٌؾ، فنكف ٓ يخرج طـ 

 آبتداء، بؾ يبؼك مبتدأ.
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و اخلرب ػهٗ ادلثتدأ
ُّ
 تقد

طؾك مسللٍة مـ الؿسائؾ الؿفؿة الؿشفقرة يف باب  عؿ تؽؾؿ الحريري 

 الؿبتدأ والخبر، وهل تؼد   الخبر طؾك الؿبتدأ، فؼان: 

ِ  إخبوووووواَر إذ َتسووووووَتػِفؿُ   وَقوووووودل

 

ـَ الَؽووووريُؿ الُؿووووـِعؿُ    كؼووووقلِِفؿ أيوووو

 
 ومثُؾووُف كقووَػ الؿووريُض الُؿووْدَكُػ 

 

 دي مَتووووك الُؿـَصووووَرُ  وأّيفووووا الَغووووا 

م الؿبتدأ، وأن يتلخر الخرب،   زيٌد قائٌؿ، "إصؾ يف الجؿؾة آسؿقة، أن يتؼدَّ

م وجقًبا، إذا "العؾؿ كافٌع، اهلل طظقؿٌ  م، إما أن يتؼدَّ ، هذا إصؾ، ثؿ إن الخرب قد يتؼدَّ

ؽقن كان هـاك مقجًبا لتؼدمف، فنن لؿ يؽـ هـاك مقجًبا لتؼدم الخرب، فنن الخرب ي

م، وجائز التلخر.  جائز التؼدُّ

 متك يتؼدَّ  الخبر وجقًبا؟ 

م الخرب،  الجقاب:  إذا كان هـاك مقجًبا يقجب تؼدُّ

 مثؾ ماذا؟ 

ما لق كان الخرب اسًؿا مـ إسؿاء التل لفا الصدارة، هـاك أسؿاٌء يف الؾغة  مثؾ:

عـل يف أول العربقة متك ما وجدت يف الجؿؾة، فقجب أن تليت يف صدر الجؿؾة، ي

ًٓ مطؾًؼا، أو غقر ذلؽ،  ، أو مػعق ًٓ الجؿؾة، مفؿا كان إطراهبا، مبتدًأ أو خربًا، أو حا

ك إسؿاء التل لفا الصدارة، مثؾ أسؿاء  أو ضرف زماٍن، أو ضرف مؽاٍن، ُتسؿَّ

م إخبار إذ  آستػفام، وأسؿاء الشرط، وهذا هق الذي ذكره الحريري، قال: وقدِّ

، والحريري مثَّؾ بؼقلف: "أيـ زيٌد، ومتك السػر، وكقػ زيدٌ "قل: تستػفؿ، كلن تؼ

 ."أيـ الؽريُؿ، وكقػ الؿريُض، ومتك الؿـصرٌف "

مبتدأ، الخرب  "زيدٌ "خربٌ، و "أيـ"، ما إطراب أيـ زيد؟ "أيـ زيدٌ " لق قؾـا مثً :

م هـا وجقًبا: ٕكف اسؿ لف الصدارة، وكذلؽ بؼقة إمثؾة.  أيـ لؿا ُقدِّ

أن أيـ تدل طؾك الؿؽان، ففل يف إصؾ ضرف مؽاٍن، ومتك تدل طؾك  واضٌح 

 ومـ الؿفؿ أن يعرف الطالب كقػ ُيعرب.. الزمان، ففل ضرف زماٍن، وهؽذا. 
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ُ
زض

َّ
 انساتغ ػشساند

﷽ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف 

 وأصحابف أجؿعقـ، 

 أما بعد.

 طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وبقاكؿ، يف هذه الؾقؾة، لقؾة فسالم اهلل

الثالثاء، الرابع والعشريـ مـ جؿادى إولك، مـ سـة ثؿاٍن وثالثقـ وأربعؿائٍة 

رس يف مديـة  وألٍػ، وكحـ يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة: لـعؼد هذا الدَّ

ابِع َطشر، مِـ ُدرُ  رَس الرَّ ، لؾحريري "ُمْؾَحُة اإِلْطَراِب "وِس َشرِح الرياض، وهق الدَّ

 طؾقف رحؿة اهلل.-البصري

رِس الؿاضل قد ابتدأكا الَؽالَم طؾك باب  ، ولؽــا لؿ "الؿبتدأ والخرب"ُكـَّا يف الدَّ

 سـحاول أن كـتفل مـ هذا الباب. -إن شاء اهلل تعالك-كـتف مـف، يف هذه الؾقؾة

رِس الؿاِل كـا َقد َقرأكا ا ، وشرحـا ٕبقات التل قالفا الحريري يف الدَّ

، وإمثؾة التل ذكرها، عؿ بعد ذلؽ اكتؼؾ "الؿبتدأ والخبر"مـفا ما يتعؾؼ بتعريػ 

 : إلك الؽ   طؾك تؼديؿ الخبر، فؼان  الحريري 

ِ  إخبوووووواَر إذ َتسووووووَتػِفؿُ   وَقوووووودل

 

ـَ الَؽووووريُؿ الُؿووووـِعؿُ    كؼووووقلِِفؿ أيوووو

 َكُػ ومثُؾووُف كقووَػ الؿووريُض الُؿووْد  

 

 وأّيفووووا الَغووووادي مَتووووك الُؿـَصووووَرُ   

طرفـا يا إخقان، أنَّ إصؾ يف ترتقب الجؿؾة آسؿقة، أن يتؼدم الؿبتدأ، وأن  

يتلخر الخرب، إٓ أنَّ هذا الرتتقب هق إصؾ، ولقس القاجب، فؾذا يجقز أن يتلخر 
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 الؿبتدأ، وأن يتؼدم الخرب، إٓ إذا وجب تؼدم الؿبتدأ وتلخر الخرب.

ذن ففـاك مقاضع يجب فقفا أن يتؼدم الؿبتدأ، فالخرب حقـئٍذ يجب أن يتلخر، إ

يف غقر هذه الؿقاضع، مقاضع القجقب، فنن تؼدم الخرب يؽقن جائًزا، إٓ أنَّ 

 إصؾ أن يتؼدم الؿبتدأ.

أهؿ مقِعقـ لتؼد  الخبر وجقًبا، أهؿ مقِعقـ يتؼد  فقفا الخبر طؾك الؿبتدأ، 

 هؿا: 

 أن يؽقن الخرب اسًؿا لف الصدارة. املْضع األّل:

هـاك أسؿاء يف الؾغة يؼقلقن لفا الصدارة، يعـل: إذا جاءت يف جؿؾٍة، فقجب 

أن تؽقن يف صدارة جؿؾتفا، يف أول جؿؾتفا، مفؿا كان إطراهبا، كاكت مبتدًأ، أو 

، أو ضرف زماٍن، أو ضرف مؽاٍن، أو غقر ذلؽ، فقجب أن تؽقن يف  ًٓ خربًا، أو حا

الجؿؾة، جؿؾتفا، مـ ذلؽ أسؿاء آستػفام، ومـ ذلؽ أسؿاء الشرط، فنذا صدارة 

وقع الخرب اسؿ استػفاٍم، فحقـئٍذ يؽقن الخرب واجب التؼديؿ، ويؽقن الؿبتدأ 

 "أيـ زيٌد؟"، أو "متك السػر؟"أو:  "َمـ أبقك؟"واجب التلخقر، كؼقلـا مثاًل: 

 وهؽذا.

 "متك"يف إصؾ ضرفان، فـ مـ أسؿاء آستػفام، وهؿا "أيـ"و "متك"فـ

ضرف مؽاٍن، إٓ أهنؿا تضؿـا آستػفام، ففؿا يف إصؾ  "أيـ"ضرف مؽاٍن، و

ابؼ،  ضرفان، ومعؾقٌم أن الظروف ٓ تؽقن مبتدًأ كؿا شرحـا ذلؽ يف الدرس السَّ

فالؿبتدأ ٓ يؽقن فِعاًل، وٓ يؽقن حرًفا، وٓ يؽقن جؿؾًة، وٓ يؽقن شبف جؿؾٍة، 

ا ومجر  وًرا، أو ضرف زماٍن، أو ضرف مؽاٍن.جارًّ

حقـئٍذ شبف الجؿؾة، فتؽقن خربًا ُمؼدًما،  "أيـ"فـ  "أيـ زيد؟" فؾفذا لق قؾ :

متك "يؽقن مبتدًأ ُممخًرا، وحؽؿ تؼديؿ الخرب هـا واجٌب، وكذلؽ  "زيد"و

 . "السػر؟
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 : ستؽقن َخرًبا ُمؼدًما. "مـ"، "مـ أبقك؟"وكذلؽ لق قؾت: 

 مبتدٌأ؟  "أبقك"خربٌ، و "َمـ"ممخٌر، لؿاذا قؾـا إن : مبتدٌأ "أبقك"و

رس الؿاِل أنَّ الؼاطدة يف إطراب أسؿا  آستػفا : أهنا  ذكركا يف آخر الدَّ

 ُتعرب بنطراب ما يؼابؾفا يف الجقاب، كقػ؟

  "متك السػر؟" ُكِجقُج إجابًة كامؾًة، فنذا قؾ  مثً :

يف السمال  "السػر"تدٌأ تؼابؾ مب "السػر"، فـ "السػر يقم الخؿقس" الجقاب:

 يف السمال.  "أيـ"شبف جؿؾٍة خربٌ، تؼابؾ  "يقم الخؿقس"مبتدٌأ، و

 مـ أبقك؟ " وكذلؽ لق قؾ :

ماذا ستؼقل يف اإلجابة  "مـ أبقك؟"اسؿف محؿد، إذا ققؾ لؽ:  "أبقك"

 الؽامؾة؟ 

 خربٌ.  "محؿدٌ ": مبتدٌأ و"أبل"فـ  "أبل محؿدٌ "

 تؼابؾ يف السمال؟ يف الجقاب، ماذا  "أبل"

 "أبل"يعـل: أبق الؿخاصب، ثؿ الؿخاصب يؼقل:  "أبقك"، "أبقك" تؼابؾ:

مـ "، فـ "أبقك"تؼابؾ  "أبل"فلبق الؿخاصب، هق أبق الؿخاصب يف السمال، 

، فـ "مـ"هق الؿسئقل طـف، فتؼابؾ  "محؿد"مبتدٌأ ممخٌر، و "أبقك"، "أبقك؟

 خربٌ ُمؼدٌم وجقًبا حقـئٍذ. "مـ"

وقدل  إخبار "ؿقِع أشار إلقف الحرير يف ققلف، الذي قرأكاه قبؾ قؾقٍؾ: هذا ال

 ، يعـل قدل  إخبار وجقًبا إذا كاك  أسؿا  استػفاٍ ، مثَّؾ "إذ تستػفؿ
 بث عة أمثؾٍة. 

 مبتدٌأ.  "الؽريؿ"خربٌ، و "أيـ"، فـ "أيـ الؽريؿ؟" إون:

ٌم.  "كقػ"و مبتدٌأ، "الؿريض"، فـ "كقػ الؿريض؟" والثاين:  خربٌ ُمؼدَّ



 e 

g h 
f  277 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 
 

ٌم. "متك"مبتدٌأ، و "الؿـصرف"، "متك الؿـصرف"و الثال :  خربٌ ُمؼدَّ

الؿقضع الثاين لقجقب تؼديؿ الخرب وجقًبا: إذا كان الخرب شبف جؿؾٍة، 

 والؿبتدأ كؽرٌة.

 ما املساد بػبُ اجلنل٘؟ 

وضر   ذكركا أكثر مـ مرٍة أن شبف الجؿؾة: الجار والؿجرور، وضر  الزمان،

 الؿؽان. 

شبف جؿؾٍة،  "يف البقت"، "يف البقِت رجٌؾ " والـؽرة معروفٌة، كلن تؼقن مثً :

مبتدٌأ لؽـف ممخٌر  "رجٌؾ "مبتدٌأ: ٕكف اسؿ طاٍر طـ العقامؾ الؾػظقة، فـ  "رجٌؾ "و

ٌم وجقًبا. "يف البقت"وجقًبا، و  شبف جؿؾٍة خربٌ ُمؼدَّ

ضرف  "طـدي"، "ـدي ماٌل ط"، وكؼقلؽ: "يف الؿسللة كظر" ويف ققلؽ:

ٌم، و "طـدي"مؽاٍن، فـ طـدك "مبتدٌأ ممخٌر، وتؼقل:  "ماٌل "شبف جؿؾٍة، خرٌب ُمؼدَّ

 ، وهؽذا. ففذا هق الؿقضع الثاين لقجقب تؼديؿ الخرب."خقرٌ 

يف غقر  يف ما سقى هذيـ الؿقِعقـ، وهؿا أشفر مقاِع القجقب، يعـل:

 خرب حقـئٍذ طؾك الؿبتدأ؟ مقاضع وجقب تؼديؿ الخرب، فؿا حؽؿ تؼديؿ ال

، مبتدٌأ وخربٌ، يجقز أن "محؿٌد قائؿٌ "تؼقل مثاًل:  نحؽؿف الجقاز، كل كؼقن:

 ."قائٌؿ محؿدٌ "تؼدم الخرب فتؼقل: 

يف "، "يف البقت محؿدٌ "، يجقز أن كؼقل: "محؿٌد يف البقت" لق قؾـا مثً :

 "محؿدٌ "، لؽـ مبتدٌأ، الخرب هـا شبف جؿؾٍة، ومتؼدمٌ  "محؿدٌ "خربٌ، و "البقت

 الؿبتدأ معرفٌة، فؾفذا لؿ يؽـ تؼديؿ الخرب واجًبا، بؾ كان جائًزا.

ؾ  -إن شاء اهلل-وسقليت أن الحريري قد ذكر وققع الخرب شبف جؿؾٍة، وسـػصِّ

الؽالم يف وققع الخرب شبف جؿؾٍة، ففذا هق مؾخص الؽالم طؾك تؼدم الخرب وتلخره 

 وجقًبا وجقاًزا.
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 ما سمالؽ يا أخل؟هؾ هـاك مـ سماٍل؟ 

، لق كان الؿال معرفة، لقس كؽرة، فؿا "طـدي مال")يف الؿثال الذي ذكرتف 

 حؽؿ هذا؟(.

، حقـئٍذ يؽقن التؼدم واجًبا أم جائًزا؟ جائًزا، تؼقل: "طـدي الؿال" كلن تؼقن:

طـدي "، "الؽتاب طـدي"، يجقز القجفان، "طـدي الؿال"أو:  "الؿال طـدي"

 ، يؽقن التؼديؿ حقـئٍذ جائًزا."طـدي محؿد"، "محؿد طـدي"، "الؽتاب

، هذا ٓ يعـل أن  -جقاز التؼديؿ-كؾ كالمـا يف الجقاز إكؿا هق جقاٌز كحقيٌّ

تؿاًما، ولؽـف جائٌز مـ حقث  "يف البقت محؿدٌ "كؼقلؽ:  "محؿٌد يف البقت"ققلؽ: 

 الرتكقب الـحقي. 

ققؼ البالغل، البالغة أما الذي يجعؾؽ تختار أحد الرتكقبقـ، ففق الؿعـك الد

هل التل تحدد حقـئٍذ الؿعـك الؿـاسب، هؾ تؼدم الخرب، تؼدم الؿبتدأ، هـاك ما 

يدطق إلك تؼديؿ الخرب، وهـاك ما يدطق إلك طدم تؼديؿ الخرب، وهذه إمقر تدخؾ 

 يف دراسة طؾؿ الؿعاين، يف طؾؿ البالغة. 
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 ٔقٕع اخلرب "شثّ مجهح"
 ، فؼان: "شبف جؿؾة"عد ذلؽ تؽؾؿ طؾك وقق  الخبر ب عؿ إنَّ الحريري 

ـْ بعوُض الّظوُروِ  الَخَبوَرا  وإْن يُؽ

 

 َفلْولِوووِف الـَّصوووَج وَدْ  طـوووَؽ الِؿوووَرا 

 تؼووقُن زيووٌد َخْؾوووَػ طؿوورٍو َقَعوووَدا 

 

ووقُر َ ووَدا   والصووقُ  يووقَ  السووبِ  والسَّ

ـا قؾـا يف تعريػ َسَبَؼ َلـَا طـدما تؽؾؿـا طؾك تعريػ الؿبتدأ وتعريػ الخبر، أك 

 الخبر: 

الخرب هق ما ُأخرب بف طـ الؿبتدأ، فالخرب أوسع مـ الؿبتدأ: ٕن الؿبتدأ طرفـا 

 أكف ٓ يؽقن إٓ مـ إسؿاء، الؿبتدأ ٓ يؽقن إٓ اسًؿا، صقب والخرب؟

اسًؿا مػرًدا، ويؽقن جؿؾًة، جؿؾًة اسؿقًة، أو جؿؾًة  الخبر يؽقن اسًؿا، يعـل:

خرب يؽقن أحد هذيـ الشقئقـ، إما اسًؿا مػرًدا، والؿراد بآسؿ فعؾقًة، إذن فال

الؿػرد هـا ما لقس بجؿؾٍة وٓ شبف جؿؾٍة، هـا الؿراد بف آسؿ الؿػرد، ما لقس 

 بجؿؾٍة، أو يؽقن الخرب جؿؾًة اسؿقًة أو فعؾقًة. 

رٍب، كخرب طـف بجؿؾٍة اسؿقٍة، يعـل: مؽقكٌة مـ ُمبتدأٍ وخ "محؿدٌ " فنذا قؾ  مثً :

، "محؿٌد ثقبف كظقٌػ "، أو "محؿٌد طؾؿف غزيرٌ "، أو "محؿٌد أبقه زيدٌ "فـؼقل: 

، أو "محؿٌد يؼرأ"وكخرب طـف بجؿؾٍة فعؾقٍة، أي: مؽقكٌة مـ فعٍؾ وفاطٍؾ، فـؼقل: 

، أو "محؿٌد قد كجح أخقه"، أو "محؿٌد غزر طؾؿف"، أو "محؿٌد يؼقم أبقه"

 ."محؿٌد يذهب أخقه"

جؿؾًة اسؿقًة، مبتدًأ وخربًا، وٓ فعؾقًة فعاًل وفاطاًل، فنن فنن لؿ يؽـ الخرب 

محؿٌد "، "محؿٌد طالؿٌ "، "محؿٌد قائؿٌ "الخرب حقـئٍذ سقؽقن مػرًدا، كؼقلف: 

ـٌ "، "مضروٌب  فالخرب مػرٌد، وإذا قؾت:  "محؿٌد صديٌؼ "، وإذا قؾت: "محؿٌد حس

" 
ٍّ

 "، فالخرب هق ققلـا: "محؿٌد صديؼ طؾل
ٍّ

 صدي"، "صديؼ طؾل
ٍّ

جؿؾٌة  "ؼ طؾل
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اسؿقٌة مبتدٌأ وخرٌب؟ ٓ، فعؾقٌة فعٌؾ وفاطٌؾ؟ ٓ، كؼقل هـا: إن الخرب مػرٌد: ٕن 

 الؿراد بالؿػرد هـا خالف ما يؼابؾف، وهق الجؿؾة.

، فؽذلؽ الخرب هـا مػرٌد، ما فقف فعٌؾ وفاطٌؾ وٓ "محؿٌد كثقٌر خقره" لق قؾ :

صار فعاًل وفاطاًل،  "محؿٌد َكُثَر خقره"لق قؾـا:  ،"َكُثرَ "، ما قؾـا: "كثقرٌ "مبتدٌأ وخرٌب، 

 ."محؿٌد كثقٌر خقره"هذا يسؿقكف صػًة مشبفًة،  "كثقرٌ "لؽـ 

 كذلؽ مثاًل لق أردكا أن كطبؼ طؾك اإلسالم، لق قؾـا: 

 ، فالخرب مػرٌد. "اإلسالم طادٌل "

 ، فالخرب جؿؾٌة اسؿقٌة. "اإلسالم أحؽامف طادلةٌ " لق قؾـا:

 ، فالخرب جؿؾٌة. "سالم يعدل يف أحؽامفاإل" لق قؾـا:

 ، فالخرب مػرٌد. "اإلسالم طادل إحؽام" لق قؾـا:

فؽذلؽ مػرٌد، إٓ إذا قؾـا أن هـاك تؼديًؿا وتلخقًرا،  "اإلسالم طادلٌة أحؽامف"

، فالخرب يؽقن جؿؾًة "طادلة"، قدمـا الخرب، فؼؾـا: "اإلسالم أحؽامف طادلٌة ما"أي 

ٍم، ومبتدأٍ ممخٍر.اسؿقًة، مؽقكٌة م  ـ خرٍب ُمؼدَّ

ثؿ بعد أن طؾؿـا أنَّ الخرب ٓ يؽقن إٓ اسًؿا مػرًدا أو جؿؾًة، ثؿ كعؾؿ بعد ذلؽ 

أنَّ الخرب قد يؼع يف الظاهر شبف جؿؾٍة، شبف الجؿؾة يف الظاهر قد تؼع خربًا، فتؼقل 

فقق محؿٌد "، "يف البقت"بلكف  "محؿد"، أخربكا طـ "محؿٌد يف البقت"مثاًل: 

 ."فقق السطح"بلكف  "محؿد"، أخربكا طـ "السطح

، "يف يقم الخؿقس"بلكف  "السػر"أخربكا طـ  "السػر يف يقم الخؿقس" تؼقن:

، "يقم الخؿقس"بلكف  "السػر"أخربكا طـ  "السػر يقم الخؿقس"جار ومجرور، 

وهؽذا، كجد أن الجار والؿجرور، وضرف الزمان وضرف الؿؽان قد وقعت يف هذه 

 ثؾة يف الظاهر خربًا.إم

فنذا وقعت شبف الجؿؾة يف الظاهر خرًبا، فنن الخرب يف الحؼقؼة كقن طام 
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 محذوف، ولقس شبف الجؿؾة الؿذكقرة.

إذا وقعت شبف الجؿؾة يف الظاهر خربًا، فنن الخرب يف الحؼقؼة كقٌن طامٌّ 

محذوٌف، وشبف الجؿؾة الؿذكقرة هذه متعؾٌؼ بالؽقن الؿحذوف. الؽقن 

ر بؽقٍن طاٍم، الؽقن العام ُيراد بف: ما يدل طؾك الؿح ر بؿاذا؟ صبًعا سقؼدَّ ذوف ُيؼدَّ

 مطؾؼ القجقد، ما يدل طؾك أن هذا الشلء مقجقٌد. 

 صقب مقجقٌد طؾك أي صػٍة؟ 

ما يدل، إذا دل طؾك صػٍة معقـٍة، كسؿقف كقًكا خاًصا، الذي يدل طؾك صػٍة معقـٍة 

ا، والذي يدل ف ؼط طؾك أن الشلء مقجقٌد، مـ دون ذكر أي صػٍة كسؿقف كقًكا خاصًّ

ا، ففذا الخرب الؿحذوف كؼدره بؽقٍن طاٍم، مثؾ ماذا؟   مـ صػاتف، كسؿقف كقًكا طامًّ

ره مثً  بؽؾؿة: أو  "حادث"أو  "كائـ"أو  "مستؼر"، أو "مقجقد" كلن كؼدل

ره اسًؿا،  "ثابت"أو  "حاصؾ" كؿا كؾؿاٌت تدل طؾك مطؾؼ القجقد، إما أن كؼدِّ

ره فعاًل، فـؼدر مثاًل:  "حاصؾ -ثابت -مستؼر -مقجقد"ذكركا   -استؼر"أو كؼدِّ

تؼدر بحسب الؿعـك الذي يـاسب، أحقاًكا قد يـاسب اسؿ، أحقاًكا  "حصؾ -ثبت

فعؾ، أحقاًكا يـاسب مقجقد، أحقاًكا يـاسب ثابت، أحقاًكا يـاسب حاصؾ، تـظر 

 الؽؾؿة الؿـاسبة فتؼدرها.

 "يف البقت": مبتدٌأ، و"محؿد"، "محؿٌد يف البقت"ت مثاًل: لق قؾ مثان ذلؽ:

هذا جارٌّ ومجروٌر كؿا رأيتؿ، كؼقل: الخرب هق كقٌن طاٌم محذوٌف، تؼديره مثاًل 

محؿٌد "أو غقر ذلؽ، فنذا قؾت:  "مستؼرٌّ يف البقت"، أو "محؿٌد مقجقٌد يف البقت"

ـٌ "أو  "ثابٌت  ت، فالخرب هق هذا الؿحذوف يف البق "مستؼرٌّ "أو  "مقجقدٌ "أو  "كائ

شبف الجؿؾة متعؾؼٌة هبذا الخرب الؿحذوف، وكذلؽ لق  "يف البقت"، و"مقجقدٌ "

، يعـل محؿٌد مقجقٌد أو مستؼرٌّ أو "محؿٌد فقق السطح"كان الخرب ضرًفا، لق قؾت: 

 ثابٌت، أو حاصٌؾ، فقق السطح، وهؽذا.

قٌن طاٌم محذوٌف، لؿاذا لؿاذا قال الـحقيقن: إن الخرب يف مثؾ ذلؽ ك فنن قؾ :
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 لؿ يؼقلقا إن الخرب هق شبف الجؿؾة كػسفا؟ 

، ويؿـعف أمٌر  فالجقاب طـ ذلؽ: أن هذا يؿـع مـف شقئان: يؿـعف أمٌر معـقيٌّ

، هذا إمر مؿتـٌع لػًظا، ومعـًك، الؿعـك يؿـعف، يعـل خالفف، وكذلؽ الؾػظ.
ٌّ

 لػظل

حؼقؼة شلٌء واحٌد، فؾفذا صح أن كبدأ بالؿاكع الؿعـقي، الؿبتدأ والخرب يف ال

، مـ "محؿٌد قائؿٌ "ُتخرب بالخرب طـ الؿبتدأ، ولقٓ ذلؽ لؿ يصح، أكت إذا قؾت: 

فؾفذا صح أن ُتخرب طـف بشلٍء ثابٍت فقف، هق  "محؿٌد الؼائؿ"، و"محؿدٌ "الؼائؿ؟ 

، مـ الذي يؼقم "محؿٌد يؼقم أبقه"كػسف، طـ صػٍة مـ صػاتف، وكذلؽ لق قؾت: 

، فالؿبتدأ هـا هق الخرب، والخرب هق "محؿٌد هق الذي يؼقم أبقه"، و"محؿد"أبقه؟ 

 الؿبتدأ، فؾفذا صح اإلخبار هبذا طـ هذا.

ا إذا كان الخرب شبف جؿؾٍة، فنن الخرب حقـئٍذ ٓ يؽقن هق الؿبتدأ، بؾ يؽقن  وأمَّ

: معروٌف، هذا اإلكسان "محؿدٌ "، "محؿٌد يف البقت"شقًئا آخر، فلكت إذا قؾت: 

يعـل: ضرفقة البقت،  "يف البقت"؟ الؿراد بـ"يف البقت"الذكر بؾحؿف وشحؿف، و

هق خالء البقت وفضاؤه؟ صبًعا ٓشؽ أن  "محؿد"يعـل: خالؤه، فضاؤه، هؾ 

وفضاء  "محؿد"خالء البقت، وفضاء البقت، لؽـ ما العالقة بقـ  "محؿد"لقس 

هذا الخالء، إذن فؼقلؽ: البقت وخالء البقت؟ أكف مقجقٌد يف هذا الػضاء، أو يف 

، إٓ أن مـ "محؿٌد مقجقٌد يف البقت"، إكؿا تعـل العرب بذلؽ: "محؿٌد يف البقت"

ققاطد الؾغة أن الؽقن العام يجب حذفف، الؽقن العام يف الؾغة يجب حذفف، يعـل 

، هذا خطٌل، طقٌب يف الؽالم، الؽقن "محؿٌد مقجقٌد يف البقت"ما يجقز أن كؼقل: 

 ذفف.العام يجب ح

هذا اإلكسان الذكر، صقب  "محؿد"، "محؿٌد فقق السطح" كذلؽ لق قؾ :

هق هذا الؿؽان؟  "محؿد"هذا الؿؽان، الذي فقق البقت، هؾ  "فقق البقت"و

مقجقٌد  "محؿد"صبًعا ٓ، أكت طـدما تتلمؾ فقفا تجد هذا واضًحا، وإكؿا الؿراد أن 

لحذف صرًدا، بؾ يقجبقن هذا يف هذا الؿؽان، إٓ أن العرب ٕهنؿ يطردون هذا ا
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الحذف، صار هذا كلكف مـ حؼائؼ كالمفؿ، فالذي ٓ يـتبف لف، يظـف حؼقؼًة، وهق 

 لقس بحؼقؼٍة، وإكؿا الحؼقؼة أن الخرب هق الؽقن العام الؿحذوف.

هذا هق الؿاكع الؿعـقي، صقب وما الؿاكع الؾػظل مـ كقن شبف الجؿؾة هل 

 الخرب؟

فقق "، لق قؾـا: إن "محؿٌد فقق البقت" لق قؾ : الؿاكع الؾػظل أوِح: ٕكؽ

هق الخرب، لق قؾـا إكف هق الخرب، لؽان يجب أن كرفع أم كـصب؟ لؽان يجب  "البقت

؟ "فقَق البقِت "أم  "محؿٌد فقُق البقِت "أن كرفعف، ومع ذلؽ العرب ماذا تؼقل؟ 

ضرف  "فقق"، كقػ تـصبف وهق خرب؟ لقس خرًبا، هذا ضرف مؽاٍن، كؼقل: "فقَق "

مؽاٍن مـصقٌب، وطالمة كصبف الػتحة، وهق مضاٌف، وما بعده مضاٌف إلقف، والخرب 

محؿٌد مقجقٌد "كقٌن طاٌم محذوٌف، هذا الظرف متعؾٌؼ بالخرب الؿحذوف، يعـل 

، هذه قراءة [13]إكػان:  (چ چ ڇڇ)، قال تعالك: "فقق البقت

يعـل ما ،  [13]إكػان: (چ چ ڇڇ)وا بالـصب، أالعشرة، كؾفؿ قر

مـصقٌب طؾك الظرفقة، ولقس خربًا،  "أسػَؾ "فدل طؾك أن  "والركب أسػُؾ "قال: 

ٌر بؽقٍن طاٍم، ومثؾف الجار والؿجرور  ، "محؿٌد يف البقت"وإكؿا الخرب محذوٌف ُمؼدَّ

ا ومجروًرا وخرًبا، هق جارٌّ  "يف البقت" جارٌّ ومجروٌر أم خربٌ؟ ما يصقر جارًّ

جرور، معؾقٌم أن الجار والؿجرور ٓبد أن يتعؾؼا ومجروٌر، هذا الجار والؿ

 بؿتعؾٍؼ، ومتعؾؼف هق الؽقن الؿحذوف.

ـْ بعُض الّظُروِف الَخَبَرا( ماذا تعؿؾ؟  هذا ما ذكره الحريري يف ققلف:  )وإْن يُؽ

)َفلْولِِف الـَّصَب( يعـل: ٓ ترفع طؾك أكف هق الخرب، وإكؿا اكصبف طؾك أكف  قان:

قب والخرب؟ الخرب هق الؽقن الؿحذوف، والذي ٓ يػفؿ هذا باٍق طؾك ضرفقتف، ص

، يعـل تلمؾ يف "ودع طـؽ الؿرا"الؽالم ويجادل فقف ويؿاري، فقؼقل لف الحريري: 

 الؿسللة تجدها واضحة، وٓ تؿار.
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 هذا مثالف: 

 تؼووقُن زيووٌد َخْؾوووَػ طؿوورٍو َقَعوووَدا

 

ووقُر َ ووَدا   والصووقُ  يووقَ  السووبِ  والسَّ

ال؟ مثَّؾ بثالثة أمثؾة، الؿثال إول يف ققلف: )والصقُم يقَم السبِت(، مثَّؾ بؽؿ مث 

وأبؼاه مـصقًبا، طؾك أكف ضرٌف متعؾٌؼ  "يقم السبت"أخرب طـ الصقم بظرف زمان 

 بالخرب الؿحذوف، والتؼدير: الصقم حاصٌؾ يقم السبت مثاًل.

قُر َغَدا(، يعـل: السقر حاصؾ غًدا  ومثالف أخر، قان:  كذلؽ.)والسَّ

)زيٌد َخْؾَػ طؿٍرو( لؿ يسؽت )َقَعَدا(، )زيٌد َخْؾَػ  ومثالف إون، هق ققلف:

مبتدأ، و )َخْؾَػ طؿٍرو( خرب متعؾؼ  "زيد"طؿٍرو َقَعَدا( هق ضاهٌر تؿثقؾف أكف يريد أن 

، وهذا فقف كظر، مثالف هذا "زيد مقجقد خؾػ طؿرو"بؽقن طام محذوف، يعـل: 

 قف يا إخقان؟فقف كظر، ما الـظر الذي ف

 (."خؾػ طؿرو قعد")يؼقل: 

 ."قعد"أيـ الخرب؟ جؿؾة 

فعٌؾ ماٍض، وفاطؾف  "قعد"، فـ"قعد"الجؿؾة الػعؾقة  "زيد"الظاهر أنَّ خرب 

ففذا الظرف متعؾٌؼ بؽقٍن طامٍّ  "خؾػ طؿرو"ضؿقٌر مسترتٌ بعده تؼديره هق، وأما 

، ثؿ "د قعد خؾػ طؿروزي"، يعـل "قعد"؟ متعؾٌؼ بـ"قعد"محذوٌف، أم متعؾٌؼ بـ

 تؼدم الظرف طؾك الػعؾ، وهذا جائٌز، فؾفذا قؾـا: إن يف مثالف كظًرا، واهلل أطؾؿ.

طؾك وققع الخرب يف  ففذا ما يتعؾؼ بشرح هذيـ البقتقـ، وفقفؿا تؽؾؿ 

 الظاهر شبف جؿؾٍة.

مؿا يحسـ أن كـبف إلقف يف هذه الؿسللة، وهل وققع شبف الجؿؾة خربًا، ما أشركا 

إذا  "متك"و "أيـ"قف يف الؿسللة السابؼة، مـ أن الظروف مـ أسؿاء آستػفام، كـإل

أو  "متك السػر"وقعت مع الؿبتدأ، فنهنا ٓ تؽقن هل الخرب يف الحؼقؼة، لق قؾت: 

  "أيـ زيد؟"
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شبف جؿؾٍة واقعة خربًا،  "أيـ"مبتدأ، و "زيد"؟ "أيـ زيد" فـحـ قؾـا ماذا يف:

لجؿؾة وقعت خرًبا، يعـل: ٓ إشؽال يف الـحق أن تؼقل: هؿ كؾفؿ يؼقلقن: شبف ا

 شبف الجؿؾة وقعت خربًا، لؽـ ما معـك وققع شبف الجؿؾة خربًا؟ 

 يريدون أن شبف الجؿؾة متعؾؼٌة بؽقٍن طاٍ  محذوٌ ، فلك  ٓ إشؽان يف ققلؽ:

خرب، هذا ٓ إشؽال فقف،  "يف البقت"مبتدأ، و "محؿد"، تؼقل: "محؿٌد يف البقت"

هق  "يف البقت"هق الخرب الحؼقؼل، إذا قؾت  "يف البقت"ـ اإلشؽال أن تؼقل: إن لؽ

الخرب، يعـل درست وطرفت أن الؿراد بلن شبف الجؿؾة إذا وقعت خربًا يف الظاهر، 

، "أيـ زيد"فنكؿا هل يف الحؼقؼة متعؾؼٌة بخربٍ محذوٍف، مؼدٌر بؽقٍن طاٍم، فنذا قؾـا: 

صقب الخرب هـا شبف جؿؾة، تػفؿ مباشرة أكف متعؾؼ خرب،  "أيـ"مبتدأ، و "زيد"فـ

خرب لف الصدارة فتؼدم،  "أيـ"، إٓ أن "زيٌد حاصٌؾ أيـ"، يعـل ٍف محذو مٍ بؽقن طا

 وهؽذا. "السػر حاصٌؾ متك"يعـل  "متك السػر؟"وكذلؽ 

 كعؿ، ماذا طـدك يا أخل؟

 شبف جؿؾٍة(. "أيـ")قؾـا: 

 تؼقل: ضرف مؽان. "أيـ"شبف جؿؾة ضرف، هؽذا تعربف،  "أيـ"

 )قؾـا: إهنا اسؿ لالستػفام(.

ضرف مؽان إطراهبا، وكقهنا اسؿ استػفاٍم، هذا معـاها، ٓ إشؽال بقـ  "أيـ"

فاطٌؾ، هذا إطرابف، لؽـ  "محؿدٌ "، "جاء محؿدٌ "الؿعـك واإلطراب، كؿا لق قؾت: 

ما فقف معـاه الؿسؿك بف، يعـل هذا اإلكسان، فالؿعـك شلٌء، واإلطراب شلٌء آخر، 

 مضادٌة بقـفؿا. 

كـتؼؾ أيًضا إلك مسللٍة جؿقؾٍة، ذكرها الحريري وختؿ بفا الؽ   طؾك باب 

فع  الؿبتدأ والخبر، مسللٌة جؿقؾٌة، وكثقرة القرود يف الؽ  ، وذكر أكف يجقز فقفا الرَّ

 والـَّصج، فؼان: 
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ـَ إمقووووُر جووووالُِس   وإْن َتُؼووووْؾ أيوووو

 

 ئُِس ويف َفـَوووووواِ  الووووووّداِر بِْشووووووٌر َمووووووا 

 فَجوووووالٌس وَموووووائُِس قوووووْد ُرفَِعوووووا 

 

 وقووود ُأِجقوووَز الّرفوووُع والـّصوووُج َموووعَ  

 ؟هذه الؿسللة ما ِابطفا 

هذه الؿسللة ضابطفا أكف إذا جاء مع الؿبتدأ )شبف جؿؾٍة، واسٌؿ(، وشبف الجؿؾة 

يصح أن تؽقن الخرب، وهذا آسؿ يصح أن يؽقن الخرب، كؾ مـفؿا يصح أن يؽقن 

 ؼقلؽ: خرب الؿبتدأ، ك

شبف جؿؾٍة، أٓ يصح أن  "يف البقت"و "زيد"، الؿبتدأ "زيٌد يف البقت جالٌس "

أٓ يصح أن تؽقن  "جالس"؟ يصح، ثؿ "زيد يف البقت"تؽقن هل الخرب فتؼقل: 

؟ كعؿ، إذا جاء مع الؿبتدأ )شبف جؿؾٍة "زيٌد جالٌس "هل الخرب، فتؼقل:  "جالس"

أن يؽقن هق الخرب، فؿا الحؽؿ  واسٌؿ(، وشبف الجؿؾة وآسؿ كالهؿا يصح

 حقـئٍذ؟ 

 كؼقن: لفذه الؿسللة حالتان: 

 أن يتؼدم آسؿ، وأن يتلخر شبف الجؿؾة،  يعـل: ماذا كؼقل؟  احلال٘ األّىل:

هذا الؿبتدأ، بعد ذلؽ هات آسؿ  "محؿدٌ "، "محؿٌد جالٌس يف البقت"كؼقل: 

محؿٌد جالٌس يف "، فتؼقل: وشبف الجؿؾة، لؽـ آسؿ متؼدٌم، وشبف الجؿؾة متلخرةٌ 

 . "البقت

إذا تؼدم آسؿ، وتلخرت شبف الجؿؾة، حقـئٍذ يجب أن يؽقن آسؿ هق الخرب، 

مبتدأ  "محؿدٌ "، "محؿٌد جالٌس يف البقت"وشبف الجؿؾة متعؾؼٌة هبذا آسؿ، تؼقل: 

 ."جالس"جارٌّ ومجروٌر، ومتعؾؼان بـ "يف البقت"الخرب،  "جالٌس "

محؿد يف "أن تتؼدم شبف الجؿؾة، وأن يتلخر آسؿ، فتؼقل:  احلال٘ األخسٚ:

، هـا يجقز لؽ جقاًزا كحقيًّا أن تجعؾ شبف الجؿؾة هل الخرب، أو "البقت جالس

تجعؾ آسؿ هق الخرب، يعـل لؽ حقـئٍذ وجفان: يجقز يف مثؾ هذا إسؾقب 
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هق  وجفان: أن تجعؾ شبف الجؿؾة هل الخرب، والقجف الثاين أن تجعؾ آسؿ

 الخرب.

ًٓ وكـصبف،  فنن جعؾت الخرب شبف الجؿؾة، فؿاذا سُتعرب آسؿ؟ سـعربف حا

، "يف البقت"بؿاذا؟ بلكف  "محؿد"، أخربت طـ "محؿٌد يف البقِت جالًسا"فـؼقل: 

محؿٌد مقجقٌد يف البقت حالة كقكف "، الؿعـك: "جالًسا"ثؿ بقَّـت حالتف، فؼؾت: 

 ."جالًسا

محؿٌد يف البقت "ؾت آسؿ هق الخرب، فنكؽ ستؼقل: إذا جع والقجف الثاين:

 هق الخرب، صقب وشبف الجؿؾة متعؾؼٌة بؿاذا؟  "جالٌس "، "جالٌس 

، ولؽـفا تؼدمت طؾقف، ومعؾقٌم أن العرب تتقسع يف شبف "جالس"متعؾؼٌة بـ

الجؿؾة، يف الجار والؿجرور، والظرف، تؼدم، وتمخر، وتػصؾ بف، إمر فقف 

 واسٌع.

أن الؿبتدأ إذا كان معف شبف جؿؾٍة واسٌؿ، وكؾ مـ آسؿ وشبف  اخلالص٘:

الجؿؾة صالٌح لؽقكف خربًا، فــظر إلك الرتتقب، إن تؼدم آسؿ وتلخر شبف الجؿؾة، 

فحقـئٍذ يجب أن يؽقن آسؿ هق الخرب، وشبف الجؿؾة متعؾؼٌة بف، وإن كاكت شبف 

ده الحريري بؼقلف: )وقد الجؿؾة هل الؿتؼدمة، فقجقز القجفان، وهذا الذي أرا

 ُأِجقَز الّرفُع والـّصُب َمَع( يعـل: يف مثؾ هذه الؿسللة.

زيٌد "، إما "زيٌد فقق البقت كائؿٌ " صبًعا لفذه الؿسللة أمثؾٌة كثقرٌة، مثً  كؼقن:

، ومثال الحريري: )يف فـاِء الدار بشٌر "زيٌد فقَق البقِت كائًؿا"أو  "فقَق البقِت كائؿٌ 

، أيـ الؿبتدأ؟ "يف فـاِء الدار بشٌر مائٌس "فقف تؼديؿ أيًضا لشبف الجؿؾة،  مائٌس(، هـا

، ما الذي تؼدم "مائس"، وأيـ آسؿ؟ "يف فـاء الدار"وأيـ شبف الجؿؾة؟  "بشر"

 مـ شبف الجؿؾة وآسؿ؟ 

يف فـاِء "تؼدمت شبف الجؿؾة، وآسؿ تلخر، فقجقز القجفان، إما أن تؼقل: 

، صبًعا إذا جعؾتف خربًا "يف فـاِء الدار بشٌر مائٌس "وإما أن تؼقل:  ،"الدار بشٌر مائًسا
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ًٓ ستؼػ: "يف فـاِء الدار بشٌر مائٌس "ستصؾ الؽالم بعضف ببعٍض،  ، وإذا جعؾتف حا

أكف يف  "بشر"، أخربت طـ "يف فـاِء الدار بشرٌ "ٕن الخرب والؿعـك تؿ قبؾف، يعـل 

 ة كقكف مائًسا.يعـل حال "مائًسا"فـاء الدار، ثؿ قؾت: 

الؿبتدأ  "أيـ إمقُر جالٌس "، "جالًسا"و "أيـ إمقُر جالٌس "وكذلؽ 

، فقصح أن تؼقل: "جالس"، طرفـا أكف ضرف، وآسؿ "أيـ"، والظرف "إمقر"

 ."أيـ إمقُر جالًسا"، و"أيـ إمقُر جالٌس "

كقػ "و، "هائًجا"و "البحُر أمامؽ هائٌج "، و"قاطًدا"و "زيٌد خؾػَؽ قاطدٌ "و

 ، كؾ ذلؽ يدخؾ يف هذه الؿسللة."كقػ أكت صاكًعا"و "أكت صاكعٌ 

قؾـا كحـ يا إخقان، يف الحالة الثاكقة، إذا تؼدمت شبف الجؿؾة طؾك آسؿ 

فالقجفان جائزان جقاًزا كحقيًّا، ٓ يعـل ذلؽ أهنؿا يجقزان طؾك السقاء، وإكؿا 

، يعـل أكت ماذا تريد أن تؼقل؟ جقاًزا كحقيًّا، وإكؿا الذي يحدد أحدهؿا هق الؿعـك

بلكف يف  "زيد"أكت أردت أن تخربكا طـ  "زيٌد يف البقت جالٌس "كؼقلؽ مثاًل: 

بلكف جالٌس يف البقت؟ يختؾػ الؿعـك،  "زيد"البقت؟ أم أردت أن تخربكا طـ 

زيٌد "تؼقل: أكا أردت أن أخربكؿ أكف جالٌس يف البقت، حقـئٍذ كؼقل: يجب أن تؼقل: 

 ، هـا ما فقف إٓ وجٌف واحٌد، إذا كان هذا الؿعـك."جالٌس يف البقت 

ٓ، أكا أردُت أن أخربكؿ أكف يف البقت، لؽـ بعد ذلؽ بدا لل أن أبقِّـ  يؼقن:

، هذا الػرق بقـ الجقاز الـحقي، وبقـ "زيٌد يف البقِت جالًسا"حالتف، فتؼقل: قؾ: 

لؽـ الؿعـك هق الذي يحدد أحد الؿعـك الؿراد، فنذا قؾـا جائٌز، يعـل جائز كحقيًّا، 

 هذه إوجف، وهؽذا كؼقل يف إمثؾة السابؼة.

ن الؿبتدأ يؽقن معف اسٌؿ وشبف إكحـ قؾـا يا إخقان يف شرح هذه الؿسللة، 

جؿؾٍة، وآسؿ وشبف الجؿؾة يجقز يف كؾ واحٍد مـفؿا أن يؽقن الخرب، لؽـ إذا لؿ 

تؿ الؿعـك هبا، ففذا يدخؾ يف هذه يجز يف شبف الجؿؾة أن تؽقن الخرب، يعـل ما ي

محؿٌد الققَم "الؿسللة؟ ٓ تدخؾ أبًدا، حتك لق تؼدمت طؾك آسؿ، لق قؾت: 
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 "محؿٌد الققم"؟ تؼقل: "الققم"بـ "محؿد"، هؾ يصح أن ُتخرب طـ "مسافرٌ 

متعؾؼ  "الققم"، و"مسافر"وتسؽت؟ ٓ ما يصح، إذن هـا الخرب ٓ شؽ أكف 

، ٓ يصح "محؿد بؽ واثؼ"ـا ٓ يصح، كذلؽ لق قؾت: ، لؽـ تؼدم، ه"مسافر"بـ

الخرب، ٕن الؿعـك ما يتؿ هبا، والخرب: هق الجزء الؿتؿ الػائدة،  "بؽ"أن تؼقل: 

متعؾؼ  "بؽ"الخرب، و "واثؼ"بالرفع، طؾك أن  "محؿٌد بؽ واثٌؼ "يجب أن تؼقل: 

 بف.

وهق مػفقٌم مـ مؿا يـبغل أن كؾػت إلقف الـظر فؼط، وإٓ سبؼت اإلشارة إلقف، 

طؿقم الباب: التـبقف إلك حؽؿ الؿبتدأ والخرب اإلطرابل، ما حؽؿفؿا اإلطرابل؟ 

ٓشؽ أن حؽؿفا ا طرابل هق الرفع، وقد كص طؾك ذلؽ الحريري يف أون الباب، 

 فؼان: 

 وإْن َفَتحووَ  الـّطووَؼ باسووٍؿ ُمبَتووَدا

 

 فاْرَفْعوووووُف وإخبووووواَر طـوووووُف أَبووووووَدا 

ٕخبار، فحؽؿفؿا ٓشؽ أكف الرفع، فنن كاكا معربقـ، ماذا ارفعف وارفع ا يعـل: 

كؼقل يف إطراهبؿا؟ مرفقطان أو يف محؾ رفع؟ مرفقطان، وإن كاكا مبـققـ، ماذا كؼقل 

يف إطراهبؿا؟ يف محؾ رفٍع، وهذا درسـاه بالتػصقؾ يف باب الؿعرب والؿبـل، لق 

فقطان، لؽـ لق قؾـا مثاًل: كؼقل: مبتدٌأ وخربٌ، ما بالفؿا؟ مر "محؿٌد قائؿٌ "قؾت: 

مبتدٌأ، مرفقٌع أو يف محؾ رفٍع؟ كؼقل: مبتدأ يف محؾ رفٍع  "أكت"فـ "أكت كريؿٌ "

 طؾك الػتح، و
ٌّ

 خربٌ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة. "كريؿ"مبـل

 "أكت"مبتدأ مرفقع، وطالمة رفعف الضؿة، و "الػائز"، فـ"الػائز أكت" لق قؾ :

 لػتح، ففذا واضح، لؽـ يـبغل التـبقف طؾقف.خرب يف محؾ رفع مبـل طؾك ا

لؿ يذكر يف هذا الباب مسللًة، ولق ذكرها لؽان أفضؾ، وهل:  الحريري 

اإلشارة إلك أن الؿبتدأ والخرب قد ُيحذفان، وقد ُيحذف كؾ واحٍد مـفؿا، ويبؼك 

أخر، فالؿبتدأ قد ُيحذف وحده، ويبؼك الخرب، والخرب قد ُيحذف ويبؼك الؿبتدأ، 

قد ُيحذف الؿبتدأ والخرب مًعا، وكؾ ذلؽ قد يؽقن واجًبا يف مقاضع قؾقؾٍة، فؿا و

سقى مقاضع القجقب، وهل قؾقؾٌة، يؽقن حؽؿ حذففؿا القجقب أم الجقاز؟ 
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يؽقن حؽؿ حذففؿا حقـئٍذ الجقاز بشرصف، معؾقٌم شرط الحذف العام، ما شرط 

ؾقًما، كؾ معؾقٍم يجقز الحذف العام يف الؾغة؟ أن يدل طؾقف دلقؾ، أن يؽقن مع

 حذفف. 

كريد فؼط ٕن الحريري لؿ يذكر هذه الؿسللة، فال كتقسع فقفا، لؽـ كشقر إلك 

ٌة يف  ا يف آستعؿال، والحاجة إلقف ُمؾحَّ أهؿ مقاضع حذف الؿبتدأ، ٕكف كثقر جدًّ

اإلطراب، هـاك مقضٌع يؽثر فقف حذف الؿبتدأ، بؾ إن إفضؾ وإحسـ فقف حذف 

، والتصريح بالؿبتدأ يف هذا الؿقضع يعدوكف مـ العل وطدم الػصاحة الؿبتدأ

والبالغة، وهق: حذف الؿبتدأ يف العـاويـ وما يف حؽؿفا، حذف الخرب يف العـاويـ 

وما يف حؽؿفا، العـاويـ، الالفتات، أسؿاء الؽتب، أسؿاء الشركات، أسؿاء 

 إبقاب، وهؽذا. 

 "الؿؽتبة"قف لقحٌة صغقرٌة، مؽتقٌب، فقفا ، لق رأيت مثاًل باًبا وفق:مثان ذلؽ

فؼط، هؾ تػفؿ الؿراد أو ٓ تػفؿ؟ تػفؿ الؿراد إذن جؿؾٌة، ٕن الجؿؾة هل التل 

ُتػفؿ، الؽؾؿة القاحدة ما ُتػفؿ ففًؿا تاًما، فعـدما ففؿت الؿراد، معـك ذلؽ أهنا 

ٌة، والتؼدير: جؿؾٌة، ٓبد أن تؽؿؾفا جؿؾٌة اسؿقٌة أو فعؾقٌة، وهل هـا جؿؾٌة اسؿق

 الخرب. "الؿؽتبة"مبتدٌأ محذوٌف: لدٓلة الحضقر، و "هذه"، "ؽتبةمهذه "

جامعة "، "هذا مسجد اإليؿان"، يعـل "مسجد اإليؿان" كذلؽ لق قؾ  مثً :

هذا كتاب "، "كتاب التقحقد"، وهؽذا لق قؾت مثاًل: "، هذه جامعة اإلمام"اإلمام

، وأكت تؼرأ يف الؽتاب، يليت "لصالةهذا باب ا"، "باب الصالة"، "التقحقد

 ، وهؽذا."هذا فصٌؾ "يعـل  "فصؾ"

قد اكتفقـا مـ هذا الباب، باب الؿبتدأ والخرب، يف  -بحؿد اهلل-هبذا كؽقن 

سـبدأ بالباب التالل، وهق باب آشتغال، أشؽركؿ  -إن شاء اهلل-الدرس الؼادم

لدرس مبارًكا أن يجعؾ هذا ا -طز وجؾ-طؾك حسـ استؿاطؽؿ، وأسلل اهلل

مػفقًما، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف 

 أجؿعقـ.
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ُ
زض

َّ
 اخلايط ػشساند

 
﷽ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف 

 وأصحابف أجؿعقـ، 

 أما بعد.

قاكؿ، يف هذه الؾقؾة، لقؾة فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وب

الثالثاء، الثالثقـ مـ جؿادى إولك، مـ سـة ثؿاٍن وثالثقـ وأربعؿائٍة وألٍػ، 

رَس الَخامَِس  وكحـ يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة: لـعؼد بحؿد اهلل وفضؾف الدَّ

ذا طؾقف رحؿة اهلل، وه-َطَشر مِـ ُدروِس شرح ُمْؾَحِة اإِلطَراِب، لإلمام لؾحريري

رُس ُيعؼد يف مديـة الرياض  حرسفا اهلل.-الدَّ

رِس الؿاضل كـا تؽؾؿـا طؾك باب  ، واكتفقـا مـف "الؿبتدأ والخرب"يف الدَّ

بالؽالم طؾك باب  -إن شاء اهلل تعالك-والحؿد هلل، ويف هذه الؾقؾة سـبدأ

 بنذن اهلل تعالك. -، ثؿ كـتؼؾ مـف إلك باب الػاطؾ"آشتغال"

يف هذا الباب، باب  إلك ما ذكره الحريري  فـبدأ بآستؿاع

عـا ما  قالف الحريري."آشتغال"  ، فتػضؾ سؿِّ
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 تاب االشتغال
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، والصالة والسالم طؾك أشرف إكبقاء والؿرسؾقـ، 

 الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا، ولؾحاضريـ، والؿشاهديـ أجؿعقـ.

 : قان الؿصـػ 

 ٌد ُلْؿُتووووفُ وهؽووووذا إْن ُقؾووووَ  زيوووو

 

وووووووووؿُتفُ   ِِ  وخالوووووووووٌد ِوووووووووَربُتُف و

 فووووالّرفُع فقووووِف َجووووائٌز والـّصووووُج  

 

 ك ُهَؿوووووا َدلَّوووووْ  طؾقوووووِف الُؽْتوووووُج  

 أحسـ  بار  اهلل فقؽ. 

ك يف الـحق:  ، والحريري ذكره هـا بعد باب "باب آشتغال"هذا الباُب ُيسؿَّ

باب "، و "الؿبتدأ باب": ٕن هذا الباب يرتبط يف الحؼقؼة بف بابقـ: "الؿبتدأ"

، وهق يف الحؼقؼة كقٌع مـ أكقاع الؿػعقل بف، كؿا سـعرف ذلؽ يف أثـاء "الؿػعقل بف

، ذكر الحريري مسللًة، "الؿبتدأ والخرب"بنذن اهلل تعالك، فػل آخر باب -الشرح

يجقز فقفا الرفع والـصب، وذلؽ إذا جاء بعد الؿبتدأ وصٌػ وشبف جؿؾٍة، يجقز 

، فقجقز لؽ يف "محؿٌد يف البقِت جالس"ن الخرب، كؼقلـا: كؾٌّ مـفؿا أن يؽق

 الرفع طؾك أكف الخرب، ويجقز الـصب طؾك أكف الحال.  "جالس"

، وذكر أيًضا أكف يجقز فقف الرفع والـصب، فؿا "باب آشتغال"فذكر بعد ذلؽ 

 ؟"باب آشتغال"الؿراد بـ

م اسٌؿ مـصقٌب، ويليت "باب آشتغال"  بعده فعٌؾ كاصٌب يؽقن طـدما يتؼدَّ

هذا آسؿ الؿـصقب الؿتؼدم،  "محؿًدا"، فـ"محؿًدا أكرمتف"لضؿقره، كؼقلـا: 

: ٕن "محؿد"هذا الػعؾ الذي جاء بعد آسؿ، وقد كصب ضؿقر  "أكرمتف"و

 ."محؿد"يعقد إلك  "أكرمتف"يف  "هاء"الـ

حتك  ولؽل كػفؿ آشتغال يا إخقان، دطقكا كلخذ الؿسللة مـ أولفا بسرطٍة،

 كصؾ إلك آشتغال. 
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فلصؾ الجؿؾة، أكؽ تريد أن ُتخرب بنيؼاع اإلكرام مـؽ طؾك محؿٍد، هذا الؿعـك 

الذي كريده، أنَّ اإلكرام وقع مـؽ طؾك محؿٍد، فتستطقع حقـئٍذ أن ُتعرب فتؼقل: 

 ؟ "أكرمُت محؿًدا"أدى هذا الؿعـك، ما إطراب  "أكرمُت محؿًدا"

: مػعقٌل بف ممخٌر، ولؽ أن تؼقل أيًضا: "حؿًدام": فعٌؾ وفاطٌؾ، و"أكرمُت "

الؿتؼدم مػعقل هذا  "محؿًدا": فعٌؾ وفاطٌؾ، و"أكرمُت "فـ "محؿًدا أكرمُت "

الػعؾ، ولؽـف ُمتؼدٌم، يعـل: أكؽ فؼط قدمَت الؿػعقل بف. هؾ هـاك أي إشؽاٍل يف 

 العبارتقـ السابؼتقـ؟ ٓ.

محؿٌد "الؿعـك، فؿا إطراب  أيًضا أدت هذا "محؿٌد أكرمتف" ويؿؽـ أن تؼقن:

 ؟ "أكرمتف

هذا اسٌؿ مرفقٌع، مجرد طـ العقامؾ الؾػظقة،  ففق مبتدٌأ،  :"محؿٌد "

أكرم: فعٌؾ، والتاء فاطٌؾ، والفاء مػعقٌل بف، والجؿؾة الػعؾقة مـ الػعؾ  "أكرمتف"و

 والػاطؾ والؿػعقل بف خرب الؿبتدأ. 

هذه العبارة تختؾػ طـ العبارات  "محؿًدا أكرمتف" عؿ إنَّ العرَب تؼقن أيًضا:

واضٌح أكف فعٌؾ وفاطؾف، ومػعقلف  "أكرمتف"، فـ "محؿًدا أكرمتف"الثالثة السابؼة، 

هذا آسؿ الؿـصقب؟ هؾ يصح أن كؼقل: إكف مبتدٌأ؟  "محؿًدا"، صقب و"أكرمتف"

ٓ: ٕن الؿبتدأ مرفقٌع، وهذا مـصقٌب، هؾ يصح أن كؼقل: إكف مػعقل الػعؾ، 

 دم؟ ولؽـف تؼ

ٓ: ٕن الػعؾ قد كصب مػعقلف، وٓ يـصب الػعؾ الشلء مرتقـ، قد  اجلْاب:

ضــت "يـصب مػعقلقـ مختؾػقـ، إن كان مـ إفعال التل تـصب مػعقلقـ، كـ 

 لؽـ ما تـصب الشلء كػسف مرتقـ. "الباَب مػتقًحا

 أكف مبتدٌأ، وٓ مػعقٌل بف مؼدٌم، هذه :"محؿًدا"إذن ف  يصح أن كؼقن يف 

الذي جاء يف الؾغة العربقة، ويف الؼرآن  "محؿًدا أكرمتف"العبارة، هذا إسؾقب 

الؽريؿ، ويف كالم العرب، يسؿقف الـحقيقن: آشتغال، ففق مشؽؾٌة إن صح أن 
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مػعقٌل  "محؿًدا"كؼقل: إهنا مشؽؾٌة لػظقٌة، حؾفا الـحقيقن هبذا الباب، فؼالقا: إن 

مػعقٌل بف، ما الذي كصبف؟ فعٌؾ  "محؿًدا" بف لػعٍؾ محذوٍف مـ جـس الؿذكقر،

 محذوٌف، ما الذي يدل طؾك هذا الػعؾ الؿحذوف؟ الػعؾ الؿذكقر. 

 مـصقٌب بػعٍؾ محذوٍف مـ جـس الؿذكقر. آشتغان:

؟ أكرمُت محؿًدا َأكرمتف، هذا إصؾ، ثؿ "محؿًدا أكرمتف"إذن، ما تؼدير 

،  فػفؿـا أن كقػ "محؿًدا أكرمتف": حذفـا الػعؾ إول لدٓلة الثاين طؾقف، فؼؾـا

 جاء آشتغال.

 .ْ٘ٓالطؤال: ما فاٜدٗ االغتػال؟ أقصد الفاٜدٗ املعي 

أن آشتغال مـ  "أكرمُت محؿًدا أكرمتف"واضٌح مـ كقن التؼدير  الجقاب:

أكرمُت "أسالقب الؿبالغة: ٕكؽ ذكرت الػعؾ وأسـدتف إلك فعؾف ومػعقلف مرتقـ، 

، هذا يف "أكرمُت محؿًدا أكرمُت محؿًدا"كلكؽ قؾَت:  "محؿًدا محؿًدا، أكرمُت 

، ويف "أكرمُت محؿًدا"التقكقد الؾػظل، لؽـ هـا يف إول أتقت بآسؿ الظاهر 

، "محؿًدا أكرمتف"، ثؿ حذفت الػعؾ إول، فؼؾت: "أكرمتف"الثاين أتقت بضؿقره 

ك مـصقًبا طؾك آشتغال.   هذا ُيسؿَّ

، يؼقلقن: مـصقٌب طؾك آشتغال، "محؿًدا أكرمتف"ققلـا: يف  "محؿًدا"إذن، 

 صح، بؾ صحقٌح، مـصقٌب طؾك آشتغال. 

ما معـك مـصقٌب طؾك آشتغال؟ يعـل: أكف مػعقٌل بف، لػعٍؾ محذوٍف، فؾفذا 

قؾـا: إن هذا الؿـصقب طؾك آشتغال يف الحؼقؼة مـ الؿػعقل بف، كقٌع مـ 

 الؿػعقل بف.

يجقز لؽ  "محؿًدا أكرمتف"الؿـصقب طؾك آشتغال، كـ هذا فالحريري قان:

فُع فقف جائٌز والـَّصُب(، يعـل لؽ أن  فقف الرفع، ويجقز لؽ فقف الـصب، فؼال: )فالرَّ

ك "محؿٌد أكرمتف"، ولؽ أن تؼقل: "محؿًدا أكرمتف"تؼقل:  ، هذا التجقيز ُيسؿَّ
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الذي يتحؽؿ البالغة، تجقيًزا كحقيًّا، يعـل: يف الـحق يجقز لؽ هذا وهذا، لؽـ 

فنذا كصبَت ففق مـصقٌب طؾك آشتغال، يعـل: مػعقٌل بف لػعٍؾ محذوٍف، وإذا 

فنن هذا آسؿ الؿتؼدم الؿرفقع يؽقن مبتًدا، فؾفذا ذكر  "محؿٌد أكرمتف"رفعَت 

 آشتغال بعد باب الؿبتدأ والخرب.

فقف جقاًزا  أن آسؿ الؿـصقب طؾك آشتغال طؿقًما، يجقز لؽ إذٌ اخلالص٘:

كحقيًّا الـصب والرفع، فالـصب طؾك أكف مػعقٌل بف لػعٍؾ محذوٍف، والرفع طؾك أكف 

 مبتدٌأ. 

 ."فوهؽذا إن قؾَت: زيٌد لؿتُ " الحريري يؼقن:

 ، مثَّؾ بؽؿ مثاٍل؟ بثالثة أمثؾٍة."ف وضؿتفوخالٌد ضربتُ " مثان:

والثالث قال: ، "خالٌد ضربُتف"مـ الؾقم، والثاين:  "زيٌد لؿُتف" إون:

 يعـل: وخالٌد ضؿتف، والضقؿ هق: الظؾؿ. "وِضؿتف"

 "وخالًدا ضربتف "خالٌد ضربتف"، و"زيًدا لؿُتف"و "زيٌد لؿُتف" فؾؽ أن تؼقن:

 وهؽذا. 

ل هذا إسؾقب أسؾقب آشتغال؟ مـ يجقب؟ ٕكف  فنن قؾ : لؿاذا سؿِّ

 سؾقب آشتغال.واضٌح مـ الشرح السابؼ لؿاذا سؿك الـحقيقن هذا إسؾقب أ

 )ٕن الػعؾ الذي يليت بعد آسؿ الؿـصقب ُشِغَؾ بـصب ضؿقره(.

 هذا إسؾقب بلسؾقب آشتغال: ٕن الػعؾ الؿذكقر اشتغؾ 
َ

ل أحسـَت، ُسؿِّ

ل إسؾقب أسؾقب اشتغاٍل،  بـصب ضؿقر آسؿ طـ كصب آسؿ كػسف، فسؿِّ

ب الػعؾ كػسف؟ الؿشغقل، فؾفذا لق قؾـا: إن الػعؾ ماذا كسؿقف يف هذا إسؾق

وآسؿ الؿـصقب الؿتؼدم، كسؿقف: الؿشغقل طـف، أو الُؿشتغؾ طـف، والضؿقر 

 هق الؿشتغؾ بف، أو الؿشغقل بف. "أكرمتف"، الضؿقر الفاء يف "أكرمتف"
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ا، كؿا لق قؾ :   إمثؾة طؾك ذلؽ كثقرٌة جدن

، "السقارَة اشرتيتفا"أو  "تفاالسقارُة اشرتي"، "الِعؾَؿ صؾبُتف"، أو "العؾُؿ َصؾبُتف"

 كالهؿا جائٌز، أيفؿا أفصح؟ 

الدرُس "، و"البقَت بـقتف"و "البقُت بـقتف"هذه مسللٌة سـليت إلقفا بعد قؾقٍؾ، و

، وهؽذا، "اهلُل أسللف الؼبقل"و "اهلَل أسللف الؼبقل"، و"الدرَس حضرتف"و "حضرتف

 وإمثؾة كثقرٌة كؿا ترون: ٕن هذا إسؾقب مطرٌد.

 ؟ أيفؿا أفضؾ؟ الرفع أ  الـصج فنن قؾ :

 فالؿسللة فقفا تػصقٌؾ. 

ا فالرفع أفضؾ.   مـ الـاحقة الـحقية، والقاقع الؾغقي، أنَّ الػعؾ إذا كان خربيًّ

  ما معيٙ نٌْ الفعل خربِّا؟ 

شرحـا ذلؽ مـ قبؾ، يعـل: أكف قابٌؾ لؾتصديؼ والتؽذيب يف كػسف، كإمثؾة 

، أو "صدقت، لق أكرمتف"يصح أن تؼقل:  "حؿٌد أكرمتفم"السابؼة، كؼقلؽ: 

، فالػعؾ حقـئٍذ فعٌؾ خربي، وجؿقع إمثؾة التل ذكرها "كذبت، لؿ ُتؽرمف"

 الحريري، والتل ذكركاها داخؾٌة يف إفعال الخربية.

 وإن كان الػعؾ صؾبقنا، فالـصج أفضؾ. 

أكؽ تطؾب فعؾ شلٍء، وما معـك كقن الػعؾ صؾبقًّا؟ يعـل ُيطؾب بف شلٌء، إما 

كإمر، أو تطؾب ترك شلٍء، كالـفل، أو تطؾب جقاب شلٍء، كآستػفام، أو 

ك صؾًبا يف الؾغة.  تطؾب تحؼؼ شلٍء، كالدطاء، أو التؿـل، أو الرجاء، كؾ ذلؽ ُيسؿَّ

 "محؿًدا َأكِرْمف"مثال الػعؾ الطؾبل القاقع يف أسؾقب آشتغال، كلن تؼقل: 

، "محؿًدا أكرْمف"آسؿ الؿـصقب فعؾ أمٍر، وهق صؾٌب، فالػعؾ الؿذكقر بعد 

 إٓ أن الـصب هـا أفضؾ. "محؿٌد أكرْمف"ويجقز 
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أباَك هؾ "، و"الدرَس احضْره"، "العؾَؿ ٓ هتؿْؾف"، "زيًدا ٓ هتـْف" وكؼقلؽ:

 وهؽذا.  "أكرمتف

قة، إن أسؾقب آشتغال أسؾقٌب كثقٌر، ومـتشٌر يف الؾغة العرب وقد قؾـا مـ قبؾ:

وجاء كثقٌر يف الؼرآن الؽريؿ، ويف كالم الػصحاء، فؿـ وروده يف الؼرآن الؽريؿ، مـ 

 يذكر لـا شقًئا؟

 .[17]الذاريات:  (ۇئ ۇئ)كؼقلف تعالك: 

ېئ )، أيًضا شاهٌد آخر مـ الؼرآن [17]الذاريات:  (ۇئ ۇئ)

هـا  [29]يس:  (ەئ ەئ وئ)، الشقاهد كثقرٌة [18]الذاريات:  (ېئ

]الؼؿر:  (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)هذا مرفقٌع،  [1قر: ]الـ (ٱ ٻ)مـصقٌب 

 إلك غقر ذلؽ. [5]الـحؾ:  (ۆ ۆۈ)، قال: [31

 هؾ هذا داخؾ يف آشتغال؟  "محؿٌد سافر" لق قؾـا:

ٓ، لؿاذا؟ ٕن الػعؾ هـا لؿ يـصب ضؿقر آسؿ الؿتؼدم، إذن لقس  اجلْاب:

، أو "كجح الطالُب "إٓ الرفع طؾك أكف مبتدٌأ، وكذلؽ لق قؾت:  "محؿد"لؽ يف 

 وما إلك ذلؽ.  "السقارُة تـطؾؼ"

، هؾ فقف مـ سماٍل؟ أم أكف واضٌح؟ "باب آشتغال"ففذا هق الؽالم طؾك 

 واضٌح. 

 ."باُب الَػاِطؾ"إذن كـتؼؾ إلك الباب التالل يف ُمْؾَحِة اإِلطَراِب، وهق 

قد ذكر الػاطؾ بعد أن اكتفك  ويف أول باب الػاطؾ، سـجد أنَّ الحريري 

بف بآشتغال: ٕكف أراد بعد أن اكتفك  مـ الؽالم طؾك باب الؿبتدأ والخرب، الذي طؼَّ

مـ الؿجرورات، الؿجرور بالحرف، والؿجرور باإلضافة، أن يـتؼؾ إلك ذكر 

الؿرفقطات، إسؿاء الؿرفقطة، فذكر الؿبتدأ والخرب، وأن سقذكر الػاطؾ، 

 وبعده سقذكر كائب الػاطؾ، وهؽذا. 
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يف سبعة أبقات، سـسؿعفا  طؼده الحريري  -باب الػاطؾ-هذا الباب

 أن مـ إخ الؽريؿ، فؾقتػضؾ بؼراءة هذه إبقات. 

 قان: 

 تاب انفاػم
ـَ إسوووؿا ِ   وكوووؾ  موووا جووواَ  ِمووو

 

 َطِؼقووووووَج فعووووووٍؾ َسووووووالِِؿ البِـَووووووا ِ  

 فارَفْعوووُف إْذ ُتعووورُِب َفْفوووَق الػاطوووُؾ  

 

 كحوووُق َجوووَرى الؿووواُ  وَجووواَر الَعووواِذُن  

 فصم: إفساد انفؼم يغ انفاػم، ٔتركريِ ٔتأَٛثّ؟ 
ووووِد الػعووووَؾ َمووووَع الَجَؿاَطووووفْ   َوَوحل

 

 كؼووووقلِِفؿ َسوووواَر الّرجوووواُن الّسوووواَطفْ  

 وإْن َتَشوووووْل َفوووووِزْد طؾقوووووِف الّتوووووا َ  

 

 كحوووووُق اشوووووَتَؽْ  ُطَراُتـَوووووا الّشوووووتا َ  

 وُتؾَحووووُؼ التوووواُ  طؾووووك الّتحؼقووووِؼ  

 

 بؽوووووووّؾ موووووووا َتلكِقُثوووووووُف َحؼقؼووووووول 

وواِحؽفْ كؼووقلِفِ   َِ  ؿ جوواَ ْت ُسووعاُد 

 

 واكطَؾؼوووووْ  َكاَقووووووُة هـووووووٍد َرائَِؽووووووفْ  

 وُتؽَسوووووُر الّتووووواُ  بووووو  َمَحاَلوووووفْ  

 

 يف مثووووووِؾ َقووووووْد َأقَبَؾووووووِ  الَغَزالووووووف 

يف باب الػاطؾ، فذكر أن الػاطؾ ٓ يؽقن إٓ مـ  هذا ما قالف الحريري  

ـَ إسؿا ِ إسؿاء، فؾفذا قال: )  ( ثؿ ذكر أكوكؾ  ما جاَ  ِم
ٍّ

ف يليت بعد فعٍؾ مبـل

(، يعـل: أن بـاءه طؾك َطِؼقَج فعٍؾ َسالِِؿ البِـَا ِ لؾؿعؾقم، ٓ مبـل لؾؿجفقل،  فؼال: )

 إصؾ، وهق البـاء لؾؿعؾقم، ٓ البـاء لؾؿجفقل.

  فإذا ناٌ االضه ٍهرا، أٖ فاعًلا، فنا حهنُ؟ 

ن هذا آسؿ الذي جاء فاطاًل، )فارَفْعُف إْذ ُتعِرُب َفْفَق الػاطُؾ( يعـل: إذا كا قان:

 اسًؿا ُمعرًبا ٓ مبـًقا فنكؽ ترفعف، تضع طؾقف طالمة مـ طالمات الرفع.

( ويف بعض الـسخ: )جرى َجَرى الؿاُ  وَجاَر الَعاِذُن ) عؿ مثَّؾ لذلؽ بؼقلف:

 العامؾ(.
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 ففذا ما ذكره طؿقًما يف الػاطؾ، فؿا الػاطؾ طـد الـحقيقـ؟ 

فف تعريًػا طؾؿقًّا دققًؼا وإكؿا ذكر معـاه العام، فـريد أن كذكر كؿا رأيتؿ هق لؿ يعرِّ 

 تعريػ الػاطؾ طـد الـحقيقـ.

 كؾ اسٍؿ ُأسـد إلقف فعٌؾ قبؾف. الػاطؾ طـد الـحقيقـ:

 . فتلمؾقا يف هذا التعريػ

كؾ اسٍؿ، يعـل: أنَّ الػاطؾ ٓ يؽقن إٓ مـ إسؿاء، ٓ يؽقن مـ  قؾـا:

ف، وٓ يؽقن جؿؾًة اسؿقًة أو فعؾقًة، وٓ يؽقن شبف جؿؾٍة، إفعال، وٓ مـ الحرو

 جاًرا ومجروًرا، أو ضرف زماٍن، أو ضرف مؽاٍن. 

 كؾ اسٍؿ ُأسـد إلقف فعٌؾ، ما معـك ُأسـد إلقف فعٌؾ؟  عؿ قؾـا:

فؿـ حقث الؿعـك العام:  "سجد محؿدٌ "يعـل ُأخرب طـف بػعٍؾ، فنذا قؾت: 

أخربت طـ الطالب بلكف  "كجح الطالب"قؾت:  أخربت طـ محؿٍد بلكف سجد، وإذا

 كجح، وهؽذا. 

ُأسـد إلقف فعٌؾ قبؾف، يعـل: أن هذا الػعؾ الذي ُأسـد  عؿ قان يف كفاية التعريػ:

سجد "إلك آسؿ، وُأخرب بف طـ آسؿ، جاء قبؾ آسؿ، ٓ بعده، كؼقلؽ: 

قد، والػعؾ هذا اسٌؿ، وقد ُأسـد إلقف السج "محؿد"، "سجد محؿدٌ "فـ  "محؿدٌ 

 طـد الـحقيقـ فاطٌؾ، وهؽذا. "محؿد"قبؾ آسؿ، حقـئٍذ يتحؼؼ أن 

م آسؿ طؾك الػعؾ، فبدل أن تؼقل:  محؿٌد "، قؾت: "سجد محؿدٌ "لق تؼدَّ

 فاطٌؾ تؼدم طؾك الػعؾ؟  "محؿد"ففؾ كؼقل: إن  "سجد

ٓ يجقز ذلؽ، بؾ هق مبتدٌأ، وسقليت التعؾقؼ طؾك هذه الؿسللة يف  اجلْاب:

 قـفا بعد قؾقٍؾ. ح

مـ ذلؽ أن تعريػ الػاطؾ طـد الـحقيقـ، يشؿؾ آسؿ، سقاًء فعؾ هذا  نَ فبا

الػعؾ الؿذكقر، أو لؿ يػعؾ هذا الػعؾ الؿذكقر، بؿا أن هذا الػعؾ ُأسـد إلك 
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آسؿ، فنن هذا آسؿ طـد الـحقيقـ فاطٌؾ لف، يعـل يف آصطالح، سقاٌء فعؾف يف 

 الحؼقؼة، أم لؿ يػعؾف. 

، إًذا "اإلمام"ُأسـد إلك  "صؾك"، فالػعؾ "صؾك اإلمام بالـاس" فنذا قؾ :

 طـد الـحقيقـ فاطٌؾ، ما معـك كقكف فاطاًل؟  "اإلمام"فـ

يعـل: أن حؽؿف الرفع: ٕن العرب متك ما أسـدت فعاًل إلك اسٍؿ فنهنا ترفع 

، سقاًء هذا آسؿ، الـحقيقن اصطؾحقا بعد ذلؽ طؾك تسؿقة هذا آسؿ بالػاطؾ

 فعَؾ أم لؿ يػعؾ.

فاطؾ، لؿاذا؟  ٕن فعؾ  "الؿفـدسقن"، فـ"يسافر الؿفـدسقن" وإذا قؾ :

 . "الؿفـدسقـ"ُأسـد إلك  "يسافر"

ما  "الرجؾ". "الرجؾ"ُأسـد إلك  "مات"، فالػعؾ "مات الرجؾ" وإذا قؾ :

د إلقف، حؽؿف هـا يف الؾغة يف الـحق؟ الرفع، لؿاذا حؽؿف الرفع؟  ٕن الػعؾ ُأسـ

 وكؾ اسٍؿ ُأسـد إلقف فعٌؾ قبؾف فحؽؿف الرفع، ويسؿقف الـحقيقن الػاطؾ.

ففق  "إمقر"هـا أسـدتف إلك  "بـك"، فالػعؾ "بـك إمقُر الؿديـةَ " وإذا قؾ :

 فاطٌؾ. 

، أسـدتف إلك "لؿ"الذي كػقتف بـ "يذهب"، فالػعؾ "لؿ يذهب خالدٌ " وإذا قؾ :

 فع: ٕكف طـد الـحقيقـ فاطٌؾ. يجب أن ُير "خالد"، فـ"خالد"

ما معـك فاطؾ طـد الـحقيقـ؟ أكف ُأسـد إلقف فعٌؾ قبؾف، فنذا ففؿت ذلؽ، طؾؿت 

لؿ يذهب "أكف ٓ يصح أن ُيعرتض طؾك ذلؽ، أطـل طؾك تعريػ الػاطؾ بـحق: 

 "لؿ يذهب خالدٌ "فاطٌؾ؟ وكحـ كؼقل:  "خالد"فتؼقل: كقػ كؼقل إن:  "خالدٌ 

ق لؿ يذهب، لؿ يػعؾ، كؼقل: كعؿ، الػاطؾ طـد الـحقيقـ: كؾ وأكت تؼقل فاطٌؾ، ه

 
ٌّ

اسٍؿ ُأسـد إلقف فعؾ قبؾف، سقاٌء كان هذا الػعؾ ُمثًبا أو كان مـػقًّا، فالػعؾ هـا مـػل

إذن يجب أن ُيرفع،  "خالد"صحقٌح، لؽـ هذا الػعؾ الؿـػل ُأسـد إلك مـ؟ إلك 
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 سـد إلقف. ويسؿقف الـحقيقن فاطاًل: ٕن آسؿ السابؼ أُ 

لقس هق الذي مات، وإكؿا أماتف  "الرجؾ"، معؾقٌم أنَّ "مات الرجؾ" وكذلؽ:

، هؾ هق الذي غرق؟ أم كان يدافع الغرق؟ هق كان "غرق الرجؾ"اهلل، ومثؾ ذلؽ: 

، "غرق الرجؾ"يدافع الغرق، لؽـ يف الـفاية، الغرق قام بف، فُلسـد إلقف، فنذا قؾـا: 

 طٌؾ: ٕن هذا الػعؾ ُأسـد إلقف، وهؽذا.فا "الرجؾ"فـ "مات الرجؾ"

، ففذا تعريػ أهؾ الؾغة والؿـطؼ، "إن الػاطؾ هق مـ فعؾ الػعؾ" أما ققلفؿ:

فقن الػاطؾ، بلكف الذي فعؾ الػعؾ، فؾفذا ٓ  طـد أهؾ الؾغة، وطـد الؿـاصؼة، ُيعرِّ

ؼ فاطاًل، وكحق ذلؽ: ٕهنؿ يـظرون إلك ُمطؾ "لؿ يذهب خالد"يف  "خالد"يسؿقن 

 الؿعـك، وٓ يـظرون إلك الرتكقب. 

أما الـحقيقن فصـاطتفؿ أن تعرف كقػ تضبط الرتكقب، يعـل: بؿاذا تضبط 

 ؟ بالرفع؟ أم بالـصب؟ أم بالجر؟ "خالد"

لؿاذا؟ ٕكف ُأسـد إلقف اسٌؿ  "خالدٌ "هـا ترفعف  "خالد"ٓ،  يؼقن لؽ الـحقي:

ب ترفعف، وكحـ كسؿقف اصطالًحا قبؾف، وكؾ اسٍؿ ُأسـد إلقف فعٌؾ قبؾف، فنن العر

، فــتبف لؿثؾ ذلؽ: لؽل ٓ ُيعرتض بؿثؾ هذه آطرتاضات غقر "الػاطؾ"بـ

 الصحقحة، بسبب أكـا لؿ كػفؿ التعريػ طـد الـحقيقـ.

ب تعريػ الػاطؾ، ضابط الػاطؾ، وذكركا  هـا كذكر ضابط الػاطؾ الذي يؼرِّ

ب الؿسللة تؼريًبا، لؽـف أكثر مـ مرٍة، أن الضابط غقر التعريػ، الضابط  هق أمٌر ُيؼرِّ

ب الؿسللة تؼريًبا،  ٓ يحؽؿفا مائًة بالؿائة، قد تػقتف بعض إشقاء، لؽـف يؼرِّ

بف أن كؼقل:   فضابط الػاطؾ الذي يؼرِّ

مـ الذي فعؾ "، أو "مـ الذي ُأسـد إلقف الػعؾ؟" إن الػاطؾ هق جقاب ققلـا:

 ."الػعؾ؟

مـ الذي ُأسـد إلقف "ضارٌع، أو أمٌر، فنكؽ تسلل، فؽؾؿا جاءك فعٌؾ، ماٍض، أو م
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  "مـ الذي فعؾ هذا الػعؾ؟"أو  "هذا الػعؾ؟

 هق الػاطؾ. فاجلْاب:

، مـ الذي صؾك؟ أو مـ الذي ُأسـدت الصالة "صؾك اإلمام بالـاس" فنذا ققؾ:

، مـ الذي مات؟ أو مـ الذي "مات الرجؾ"، فنذا  قؾت: "اإلمام"إلقف؟ الجقاب: 

ب لـا تعريػ الػاطؾ."الرجؾ"لقف الؿقت؟ ُأسـد إ  ، وهؽذا، ففذا ضابط يؼرِّ

 لفذا قان الحريري: 

ـَ إسوووؿا ِ   وكوووؾ  موووا جووواَ  ِمووو

 

 َطِؼقووووووَج فعووووووٍؾ َسووووووالِِؿ البِـَووووووا ِ  

 فاشرتط كقن الػاطؾ َطِؼَب الػعؾ، ٓ قبؾف. 

 "بعؼبف"، و"جاء طؼبف"بؿعـك: طؼب، يؼال يف الؾغة:  َطِؼقَج() وققلف:

 كؾ ذلؽ بؿعـك: جاء بعده. "فطؼقب"و

 وققلف: 

 فارَفْعوووُف إْذ ُتعووورُِب َفْفوووَق الػاطوووُؾ 

 

 كحوووُق َجوووَرى الؿووواُ  وَجووواَر الَعووواِذُن  

يؼقل يف هذا البقت: الػاطؾ حؽؿف اإلطرابل هق: الرفع، هذا الحؽؿ اإلطرابل،  

 وهق الرفع، متك يظفر أثره يف الػاطؾ؟ 

اطؾ اسًؿا ُمعرًبا، فتضع فقف طالمة يظفر أثره يف الػاطؾ إذا كان الػ يؼقن:

، أو القاو يف جؿع "جاء محؿدٌ "اإلطراب الؿـاسبة، الضؿة يف آسؿ الؿػرد، كـ

 "جاء الؿحؿدان"، أو إلػ يف الؿثـك، كـ"جاء الؿحؿدون"الؿذكر السالؿ، كـ

 وهؽذا.

وإكؿا  وأما إذا كان الػاطؾ اسًؿا مبـًقا، فنن الرفع حقـئٍذ ٓ يمثر يف لػظ الػاطؾ،

، "جاء الذيـ أحبفؿ"، أو "جاء هذا"، أو "جاء همٓء"يمثر يف محؾف فؼط، كؼقلـا: 

 وقد شرحـا الؽالم طؾك الؿعرب والؿبـل مـ قبؾ كثقًرا.
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بؿثالْقـ، وإمثؾة التل ُتذكر يف الؿـظقمات العؾؿقة، غالًبا تؽقن  ومثَّؾ 

ضفا ٓ يؽقن مـ تؽؿقؾ مؼصقدًة، بؾ إن بعضفا قد يؽقن مـ تؽؿقؾ التعريػ، وبع

التعريػ، وإكؿا يؽقن لـؽتٍة يروم الؿصـػ تقضقحفا، ومـ ذلؽ ما فعؾف الحريري 

 هـا، فؿثَّؾ بؿثالقـ، أراد أن يؼقل: إن الػاطؾ قد يؽقن فاطاًل حؼقؼقًّا كؼقلؽ: 

، هق الذي جار، وقد "جار العاذل"، أو "جار العامؾ"
ٌّ

، الػاطؾ هـا حؼقؼل

جرى "تقسع والؿجاز، لقس حؼقؼقًّا، بؾ مجازيًّا، كؼقلف: يؽقن الػاطؾ طؾك ال

الؿاء لقس بعاقٍؾ، فال ُيسـد إلقف يف الحؼقؼة شلٌء، ولؽـا أسـدكا إلقف  "الؿاء

اشتد "، و"كبت الزرع"الجريان، مـ باب التقسع والؿجاز، ومثؾ ذلؽ لق قؾت: 

 "فؿؾ زيدٌ لؿ ي"، و"لؿ يذهب خالدٌ "، ومـ ذلؽ أيًضا: "مات الرجؾ"، و"الحر

وما إلك ذلؽ، فؽؾ ذلؽ الػاطؾ فقفا هق طؾك التقسع والؿجاز، وإن كان الػعؾ لؿ 

 يؼع مـفا يف الحؼقؼة والؼصد. 

م  ركاها يف تعريػ الػاطؾ، وهل: إذا تؼدَّ كعقد أن إلك الؿسللة التل كـا أخَّ

، هؾ يؽقن هذا "الطالُب كجَح "، أو: "محؿٌد سجدَ "آسؿ طؾك الػعؾ، فؼؾت: 

م فاطاًل متؼدًما؟ أم ٓ يجقز؟ ا  ٓسؿ الؿتؼدِّ

م، يعـل أهنؿ  بحسب التعريػ، فنن الػاطؾ ٓبد أن يتلخر، والػعؾ ٓبد أن يتؼدَّ

م الػاطؾ طؾك فعؾف، صقب لؿاذا ٓ كؼقل يف  الطالُب "و "محؿٌد سجدَ "مـعقا تؼدُّ

ٌم؟  "كجَح   إكف فاطٌؾ متؼدِّ

أكف هـا يصح أن يؽقن مبتدًأ، لؿاذا ٓ ٓ تؼقل لل ٕكف مبتدٌأ، هق يؼقل أطرف 

ًما، أكف  مـا،  "سجد محؿدٌ "أو  "سجد الطالب"يصح أن يؽقن فاطاًل متؼدِّ ثؿ قدَّ

ومعؾقم أن التؼديؿ والتلخقر يف الؾغة جائٌز ما لؿ يؿـع ماكٌع، كؿا ذكركا مـ قبؾ يف 

م الخرب.  الؿبتدأ والخرب، لؽ أن تؼدِّ

ـ أن كعرف تؼصد بف الؿبتدأ، وٓ تؼصد بف )هـا يؾتبس مع الؿبتدأ، ٓ يؿؽ

 الػاطؾ(.
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 صقب، يعـل ٓ بلس. 

ًما، يف الحؼقؼة ماكعان:  م فاطاًل ُمتؼدِّ  الذي يؿـع مـ كقن هذا آسؿ الؿتؼدِّ

 . ، وماكٌع معـقيٌّ
ٌّ

 ماكٌع لػظل

فـبدأ بالؿاكع الؾػظل: ٕكف أوضح، فـحـ لق تجاوزكا الؿػرد إلك الؿثـك 

، "ذهب الؿحؿدان"، و"ذهب الؿحؿدون"، و"ذهب محؿدٌ "والجؿع، فؼؾـا: 

م  "ذهب الؿحؿدون"كليت لؾجؿع،  م، فنكؽ ستؼدِّ لق أن الػاطؾ يجقز أن يتؼدَّ

، وهؾ "الؿحؿدون ذهب"الػاطؾ، ويبؼك الػعؾ طؾك ما هق طؾقف، فـؼقل حقـئٍذ 

م آسؿ طؾك الػعؾ؟ ٓ، وإكؿا تؼقل:  الؿحؿدون "العرب تؼقل ذلؽ إذا تؼدَّ

، فُتربز حقـئٍذ الػاطؾ بعد الػعؾ، إٓ أكف طؾك شؽؾ ضؿقٍر: ٕن آسؿ إذا "هبقاذ

م فنكؽ تعقد إلقف ضؿقره.   تؼدَّ

مت يف  م، وكذلؽ يف الؿثـك، لق قدَّ فدل ذلؽ طؾك أن الػاطؾ يف الجؿع لؿ يتؼدَّ

، وٓ تؼقل العرب ذلؽ، "الؿحؿدان ذهب"لؽـت تؼقل:  "ذهب الؿحؿدان"

، فتليت بللػ آثـقـ، فؾؿا جئـا إلك الؿػرد، يف "ؿحؿدان ذهباال"وإكؿا تؼقل: 

م آسؿ، فنن مـ صبقعة ضؿقر الؿػرد إذا كان مرفقًطا أن "ذهب محؿدٌ " ، ثؿ تؼدَّ

م آسؿ  يسترت طـد العرب، يسترت يعـل: لقس لف لػٌظ، وإكؿا ُيػفؿ ففًؿا، فتؼدَّ

أي: هق، لؽـ هق  "محؿٌد ذهَب "واسترت ضؿقره بعد الػعؾ،  "محؿٌد ذهَب "

م. هذا  استرت، فالجؿع والتثـقة بقَّـت حؼقؼة هذا إسؾقب، وهق أن الػاطؾ لؿ يتؼدَّ

 الؿاكع الؾػظل. 

، هذا "الؼؾؿ"فالؿاكع الؿعـقي إذا قؾت لؽؿ أن مثاًل  أما الؿاكع الؿعـقي:

اطٌؾ؟ ما هؾ تعرفقن أكف ف "الؼؾؿُ "اسٌؿ مرفقٌع، إذا قؾت لؽؿ:  "الؼؾؿُ "اسٌؿ مرفقٌع، 

 تعرفقن، وإكؿا تـتظرون مـل خرًبا طـف، ستؼقلقن: ما بالف؟ الؼؾؿ ما بالف؟ 

الؼؾُؿ "، قد ُأخرب طـف بشبف جؿؾٍة "الؼؾُؿ جؿقٌؾ "فحقـئٍذ قد ُأخرب طـف باسٍؿ مػرٍد 

، وقد ُأخرب طـف بػعٍؾ "الؼؾُؿ سؼط غطاؤه"، وقد ُأخرب طـف بجؿؾة "طؾك الؿـضدة
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 أي: هق. "الؼؾُؿ سؼط"قد إلك الؼؾؿ، فلققل: وفاطؾف مسترتٌ فقف، يع

فنذا ابتدأ العربل باسٍؿ مرفقٍع، فنكف ٓ يؼصد أن يجعؾف فاطاًل، وإكؿا يؼصد أن 

 يجعؾف مبتدًأ، ويليت بعده بخربٍ.

ارتبطت يف أذهاكـا  "محؿٌد ذهَب "أما اإلشؽال الذي يرد طؾك أذهاكـا، ففق: أن 

 "ذهب محؿدٌ "عؾ، فلققل لؽؿ يف الػاطؾ: ، كحـ كدرس فاطؾ الػ"ذهَب محؿدٌ "بـ

فتؼقل:  "ذهب محؿد"ففذا إسؾقب، هذه الجؿؾة، هذا الؿثال، ارتبط يف أذهاكـا 

م  ، فتظـ أن الجؿؾتقـ جؿؾٌة واحدٌة: "محؿد ذهب"؟ فتؼقل: "محؿد"لؿاذا ٓ كؼدِّ

 يف ذهـؽ، لؽـ العربل طـدما يتؽؾؿ ويبتدئ  يف "ذهب محؿدٌ "ٕن الؿثال السابؼ 

الؽالم، لقس هذا مراًدا لف، وإكؿا إذا ابتدأ باسٍؿ، فنكف يريد أن يبتدئ بف لُقخرب طـف، 

 بؿػرٍد أو بجؿؾٍة.  -كؿا قؾـا-فؾفذا يؿؽـ أن ُيخرب طـف

م آسؿ طؾك الػعؾ، ففق يف  م، فنن تؼدَّ فدل كؾ ذلؽ طؾك أن الػاطؾ ٓ يتؼدَّ

 الحؼقؼة مبتدٌأ، وهذا الػعؾ فاطؾف ضؿقٌر مسترتٌ.

  انفؼم يغ انفاػم
طؾك مسللٍة أخرى، وهل: الؽ   طؾك إفراد الػعؾ،  عؿ تؽؾؿ الحريري 

مسللٌة مـ مسائؾ الػاطؾ، أن سقذكر طدة مسائؾ، مـ مسائؾ هذا الباب، باب 

 الػاطؾ، فبدأ بذكر الؽ   طؾك إفراد الػعؾ مع الػاطؾ، فؼان: 

ووووِد الػعووووَؾ َمووووَع الَجَؿاَطووووفْ   َوَوحل

 

 َسوووواَر الّرجوووواُن الّسوووواَطفْ كؼووووقلِِفؿ  

الػاطؾ كؿا طرفـا مـ قبؾ، الػاطؾ قد يؽقن اسًؿا ضاهًرا، ماذا يؼابؾ آسؿ  

 الظاهر؟ 

الضؿقر، قؾـا ذلؽ أكثر مـ مرٍة، الظاهر يؼابؾف الضؿقر، الػاطؾ قد يؽقن اسًؿا 

ضاهًرا، وقد يؽقن ضؿقًرا، فنن كان الػاطؾ اسًؿا ضاهًرا، فنن الػعؾ قبؾف يؾزم 

ذهب "أو مثـك كـ "ذهب محؿدٌ "إلفراد، سقاٌء كان هذا آسؿ الظاهر مػرًدا، كـا
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 ،"ذهب الرجالن"، "ذهب الرجؾ"، "ذهب الؿحؿدون"، أو جؿًعا كـ"الؿحؿدان

 ، الػعؾ دائًؿا يؾزم اإلفراد مع الػاطؾ."ذهب الرجال"

عض ، لغٌة لب"أكؾقين الرباغقث"وهـاك لغٌة قؾقؾٌة لبعض العرب يسؿقهنا لغة 

العرب، وهل أهنؿ يصؾقن بالػعؾ حرًفا يدل طؾك الػاطؾ الؿجؿقع أو الؿثـك، فؿع 

ا عً ، فنذا كان الػاطؾ جؿ"ذهَب محؿدٌ "الؿػرد يؼقلقن كؿا يؼقل جؿفقر العرب: 

، فقلتقن بالقاو هذه، والـحقيقن هـا "ذهبقا الؿحؿدون"، يؼقلقن: "الؿحؿدون"كـ

حرًفا، حرف جؿٍع، يدل طؾك أن الػاطؾ ٓ يجعؾقهنا ضؿقًرا، وإكؿا يجعؾقهنا 

 ."ذهبا الؿحؿدان"يؼقلقن:  "الؿحؿدان"جؿًعا، وكذلؽ مع الؿثـك يف 

يف الدرس الؼادم الؽالم طؾك هذه الؿسللة، وما بؼل مـ  -إن شاء اهلل-ُكؽؿؾ

أبقاب الػاطؾ، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف 

 أجؿعقـ. 

 السابع٘  احملاضسٗ –الْادب أضٝل٘

 اختر ا جابة الصحقحة بقـ الؼقسقـ

 – إون أفضؾالتعبقران: محؿًدا أكرْمف، ومحؿٌد أكرمف، أيفؿا أفضؾ؟ ) -1

 (بقـفؿا فرق ٓ – أفضؾ الثاين

 (بف الؿػعقل –الػاطؾ –كؾ اسؿ أسـد إلقف فعؾ قبؾف، هق تعريػ )آشتغال -3

 حقحة وط مة خطل أما  العبارة الخطلِع ط مة صح أما  العبارة الص

 الػاطؾ قد يؽقن جؿؾة أو شبف جؿؾة. -5

 ٕكف لؿ يؿت كػسف. اًل الجؿؾة: مات الرجؾ، ٓ يعرب الرجؾ فقفا فاط -6

 اإلدابات

ا، ولذلؽ يً إول أفضؾ، ٕن الػعؾ صؾبل وهق فعؾ أمر، ولقس خرب -1
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ؽذا ذكر الشقخ يف الؿحاضرة ا، وهقً إذا كان الػعؾ صؾب ٓإ أسؾقب آشتغال أفضؾ

 الرابعة.

الػاطؾ، ٕن هذا هق تعريػ الػاطؾ طـد الـحقيقـ كؿا ذكره الشقخ يف  -3

 الؿحاضرة الرابعة.

خطل، ٕن الشقخ ذكر يف الؿحاضرة الرابعة، وقال: الػاطؾ ٓ بد أن يؽقن  -5

 وٓ جؿؾة وٓ شبف جؿؾة. اًل ا وٓ يؼع فعؿً اس

لـحقيقـ هق كؾ اسؿ أسـد إلقف فعؾف ووقع قبؾف خطل، ٕن الػاطؾ طـد ا -6

سقاء قام بالػعؾ أو لؿ يؼؿ بف، وهذا هق تعريػ الػاطؾ طـد الـحقيقـ كؿا ذكر 

 الشقخ يف الؿحاضرة الرابعة.

 اختر ا جابة الصحقحة بقـ الؼقسقـ

، أيفؿا أفضؾ مـ الـاحقة "محؿٌد أكرمف"، و "محؿًدا أكرْمف"التعبقران:    -1

 الـحقية؟ 

 (بقـفؿا فرق ٓ –أفضؾ الثاين –إون أفضؾ)

  ..... هق: كؾ اسٍؿ ُأسـد إلقف فعٌؾ قبؾف.    -2

 (بف الؿػعقل – الػاطؾ –)آشتغال

 ِع ط مة صح أما  العبارة الصحقحة وط مة خطل أما  العبارة الخطل

م اسٌؿ مـصقٌب، ويليت بعده فعٌؾ كاصٌب    -3 آشتغال: هق أن يتؼدَّ

 (صقاب)  لضؿقره 

 يؿت لؿ ٕكف فاطاًل: ُتعرب ٓ ،"الرجؾ مات"كؾؿة الرجؾ يف ققلؽ:    -4

 (خطل)  .كػسف
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ُ
زض

َّ
 انعادض ػشساند

﷽ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف 

 وأصحابف أجؿعقـ، 

 أما بعد.

ه الؾقؾة، لقؾة الثالثاء، فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل يف هذ

الثامـ مـ جؿادى أخرة، مـ سـة ثؿاٍن وثالثقـ وأربعؿائٍة وألٍػ، مـ هجرة 

طؾقف الصالة والسالم، وكحـ يف إكاديؿقة اإلسالمقة -الحبقب الؿصطػك

ادس َطَشر مِـ ُدُروِس َشرح  رس السَّ ُمْؾَحة "الؿػتقحة: لـعؼد بحؿد اهلل وتقفقؼف الدَّ

 .لؾحريري البصري  ،"اإِلطَراِب 

رِس الؿاضل ُكـَّا َقد تؽؾؿـا طؾك باب  ، وتؽؾؿـا أيًضا طؾك "آشتغال"يف الدَّ

 ، ولؽــا لؿ كؽؿؾ الؽالم طؾك باب الػاطؾ. "الػاطؾ"باب 

 ."الػاطؾ"سـؽؿؾ الؽالم طؾك باب  -إن شاء اهلل-يف هذه الؾقؾة

ما لؿ كشرحف مـ  قرأكا بعض إبقات وشرحـاها، ولـ كؼرأ هذه الؾقؾة إٓ

د الػعؾ مع الجؿاطة(، إبقات يف باب الػاطؾ، ابتداًء مـ ققل الحريري: )ووحِّ 

. "ُمْؾَحِة اإِلطَراِب "يف  "الػاطؾ"يف باب  فدطقكا كسؿع ما قالف الحريري 

 تػضؾ.
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 تاب "انفاػم"
بسؿ اهلل، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ، 

 اغػر لـا ولشقخـا ولؾحاضريـ والؿشاهديـ. الؾفؿ

 وإياكا: قان الؿصـػ 

ووووِد الػعووووَؾ َمووووَع الَجَؿاَطووووفْ   َوَوحل

 

 كؼووووقلِِفؿ َسوووواَر الّرجوووواُن الّسوووواَطفْ  

 وإْن َتَشوووووْل َفوووووِزْد طؾقوووووِف الّتوووووا َ  

 

 كحوووووُق اشوووووَتَؽْ  ُطَراُتـَوووووا الّشوووووتا َ  

 وُتؾَحووووُؼ التوووواُ  طؾووووك الّتحؼقووووِؼ  

 

 ؼقؼووووووولبؽوووووووّؾ موووووووا َتلكِقُثوووووووُف َح  

وواِحؽفْ   َِ  كؼووقلِِفؿ جوواَ ْت ُسووعاُد 

 

 واكطَؾؼوووووْ  َكاَقووووووُة هـووووووٍد َرائَِؽووووووفْ  

 وُتؽَسوووووُر الّتووووواُ  بووووو  َمَحاَلوووووفْ  

 

 يف مثووووووِؾ َقووووووْد َأقَبَؾووووووِ  الَغَزالووووووف  

 أحسـَت. 

ف الحريري الػاطؾ، وذكر حؽؿف، وهق الرفع، بدأ يذكر بعض  بعد أن طرَّ

، فبدأ بالؽالم طؾك مسللة تقحقد "طؾباب الػا"الؿسائؾ الؿفؿة يف هذا الباب، 

َد مع الػاطؾ أيًّا كان، سقاًء كان  الػعؾ مع الػاطؾ، فذكر أنَّ الػعؾ يجب أن ُيَقحَّ

ذهب "، أو كان مثـك، كؼقلؽ: "ذهب الرجؾ"، أو "ذهب محؿدٌ "ُمػرًدا، كؼقلؽ: 

 "ذهب الؿحؿدون"، أو كان مجؿقًطا، كؼقلؽ: "ذهب الرجالن"أو  "الؿحؿدان

ذهبْت "، و"ذهبْت هـد"، وكذلؽ مع الؿمكث، فتؼقل: "هب الرجالذ"أو 

 ."ذهبْت الفـدات"، و"الفـدان

فالػعؾ يجب أن يؾتزم اإلفراد، والسبب يف ذلؽ أنَّ اإلفراد والتثـقة والجؿع 

هذه إشقاء مـ صػات إسؿاء، فآسؿ هق الذي قد يؽقن مػرًدا، وقد يؽقن 

 ؾ فنكف يؾزم اإلفراد.مثـك، وقد يؽقن جؿًعا، أما الػع

ويتضح ذلؽ يف الػاطؾ إذا كان اسًؿا ضاهًرا، أي: لقس ضؿقًرا، كإمثؾة 

، فنن الضؿقر يجب "ذهبقا"أو  "ذهب"السابؼة، فنن كان الػاطؾ ضؿقًرا، كؼقلؽ: 
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الرجالن "، و"الرجال ذهبقا"أن يقافؼ مرجعف يف اإلفراد والتثـقة والجؿع، فتؼقل: 

هـد "، و"محؿٌد ذهب"، كؿا تؼقل: "الفـدان ذهبا"، و"ـالفـدات ذهب"، و"ذهبا

والػاطؾ مسترتٌ، فـؼدره  "ذهب"، فالػعؾ "محؿٌد ذهب"، فنذا قؾت: "ذهبْت 

 الؿػرد. "محؿدٌ "مـاسًبا لؿرجعف، وهق 

 الػعؾ هـا هؾ ُجؿع؟ أم التزم اإلفراد؟  "الؿحؿدون ذهبقا" فنذا قؾ :

ًٓ كحدد الػعؾ، أيـ الػعؾ يفاجلواب:  التزم اإلفراد،  "ذهب" "ذهبقا"ققلـا:  أو

صقب والقاو؟ هذه كؾؿٌة مستؼؾٌة اسٌؿ، إٓ أن مـ صػات هذا آسؿ أكف يتصؾ بؿا 

قبؾف، وهق فاطٌؾ، وصار ضؿقر جؿٍع: ٕن مرجعف جؿٌع مذكٌر، فالػعؾ أيًضا التزم 

رجعف، اإلفراد هـا، إٓ أن هذا الضؿقر الذي وقع فاطاًل، وجب أن يؽقن ُمطابًؼا لؿ

 وهؽذا. 

تقحقد الػعؾ هذا لغة جؿفقر العرب، هـاك لغٌة قؾقؾٌة لبعض العرب، يسؿقفا 

، هذه الؾغة تصؾ بالػعؾ حروًفا تدل طؾك أنَّ "أكؾقين الرباغقث"الـحقيقن: لغة 

الػاطؾ مثـك أو جؿٌع، جؿٌع مذكٌر أو جؿٌع ممكٌث، فتؼقل مثاًل يف جؿع الؿذكر: 

، وهمٓء يؼقلقن: "ذهب الرجاُل "ؿفقر يؼقلقن: بقـؿا الج "ذهبقا الرجاُل "

، صقب والقاو؟ القاو يف هذه "الرجال"والػاطؾ  "ذهب"الػعؾ  "ذهبقا الرجال"

لقست واو الجؿاطة، يعـل لقست ضؿقًرا اسًؿا  "أكؾقين الرباغقث"الؾغة الؼؾقؾة لغة 

واو الجؿاطة، وإكؿا هل حرٌف، حرف جؿٍع، يعـل حرٌف يدل طؾك أن الػاطؾ 

، ويف جؿع اإلكاث، يؼقلقن: "ذهبا الرجالن"جؿٌع، وكذلؽ يف التثـقة، يؼقلقن: 

، فقؾحؼقن بالػعؾ إلػ إذا كان الػاطؾ مثـك، والقاو إذا كان "ذهبـ الفـدات"

 الػاطؾ جؿًعا مذكًرا، والـقن إذا كان الػاطؾ جؿًعا ممكًثا. هذه الؾغة قؾقؾٌة.

إلػ والقاو والـقن،  "ين الرباغقثأكؾق"هذه الحروف التل يف لغة السؤال: 

 ما ققاسفا طـد همٓء يف الؾغة؟ 

، تاء التلكقث كذلؽ حرٌف يتصؾ "تاء التلكقث  "قاسقها وجعؾقها كـ  قالقا:
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بالػعؾ: لبقان أن الػاطؾ ممكٌث، وهذا باتػاق العرب، يعـل لغة كؾ العرب، أن 

وإذا كان ممكًثا تصؾف بالتاء  "ذهب محؿدٌ "الػاطؾ إذا كان مذكًرا ٓ تليت بالتاء، 

 ، ثؿ إن اتصال التاء قد يؽقن واجًبا أو جائًزا طؾك تػصقٍؾ سقليت."ذهبْت هـد"

أما إذا كان الػاطؾ مثـًك أو جؿًعا فنن العرب، جؿفقر العرب التزمقا إفراد 

الػعؾ، وهمٓء صردوا الؼقاس، فجعؾقا الػعؾ يتصؾ بحرٍف، يدل طؾك كقع الػاطؾ 

 ممكًثا أو مثـًك، أو جؿًعا.أيًّا كان، 

 وهؾ ورد شلٌء مـ هذه الؾغة يف الؼرآن الؽريؿ؟ فنن قؾَ :

 لؿ يثبت ورود شلٍء مـ هذه الؾغة يف الؼرآن الؽريؿ.فاجلواب: 

ج بعض أيات طؾك هذه الؾغة، لؽـ الصحقح أن هذه  بعضفؿ حاول أن يخرِّ

ؿفقر العرب، أيات واردٌة طؾك لغة جؿفقر العرب، تخريجفا طؾك لغة ج

 مستؼقٌؿ، وهق الؿقافؼ لؾؿعـك، واهلل أطؾؿ.

، هذه [71]الؿائدة:  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ)مـ ذلؽ ققلف تعالك: 

أكؾقين "فاطٌؾ، لق قؾـا إهنا طؾك لغة  "كثقرٌ "، و"ذهبقا الرجال"مثؾ:  "طؿقا كثقرٌ "

 فاطٌؾ، والقاو حرف جؿٍع اتصؾ بالػعؾ. "كثقرٌ "، "الرباغقث

ػاطؾ هـا واو الجؿاطة، ومرجعف مذكقٌر مـ قبؾ، وهؿ أن ال لؽـ التحؼقؼ:

ڀ ڀ )الذيـ مازالت أيات قبؾ ذلؽ تتؽؾؿ طؾقفؿ وتذمفؿ، ثؿ قال طـفؿ: 

،  "كثقرٌ "، ثؿ قال:  [71]الؿائدة: (ڀ بدٌل مـ الضؿقر، بدل بعٍض مـ كؾٍّ

غة لقبقـ أن العؿك كان لؽثقٍر مـفؿ، وهذا ٓ إشؽال فقف يف لغة جؿفقر العرب، يف ل

جؿفقر العرب، يؿؽـ أن تليت بالضؿقر، ثؿ تبدل مـف اسًؿا ضاهًرا، ٓ إشؽال يف 

الطالب مجتفدون، وقد كاكقا حريصقـ طؾك "ذلؽ، يؿؽـ أن تؼقل مثاًل: 

فعٌؾ وفاطٌؾ،  "كجحقا"، فقؽقن "آختبارات، وقد كجحقا كثقٌر مـفؿ والحؿد هلل

، وكحق "كجحقا بعضفؿ"أو  "وقد كجحقا الؿتػقققن مـفؿ"بدٌل، أو  "كثقرٌ "و

 ذلؽ، ففذا ٓ إشؽال فقف يف الؾغة.
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د الػعؾ(.  بؼل أن كـبف إلك أن تعبقر الحريري يف البقت حقـؿا قال: )ووحِّ

هذا مـ الحريري مـ التقسع: ٕكف طبَّر بالتقحقد طـ الػعؾ، مع أن  كؼقن:

د وٓ ُيثـك، وٓ ُيجؿع، لؿا قؾـاه مـ قبؾ مـ أن اإلفراد  الػعؾ يف الحؼقؼة ٓ ُيقحَّ

ـْ الـحقيقن مازالقا يتقسعقن يف هذا  والتثـقة والجؿع مـ صػات إسؿاء، ولؽ

إمر لقضقحف، فؿعـك ثـِّف، يعـل: ِصؾ بف ضؿقر تثـقٍة، واجؿعف، يعـل: ِصؾ بف 

ده يعـل: ٓ تصؾ بف ضؿقر تثـقٍة، وٓ ضؿقر جؿٍع، ففذا مـ  ضؿقر جؿٍع، ووحِّ

 التقسع يف العبارة.

د الػعؾ مع( مع ماذا؟ مع الجؿاطة، ماذا يريد بالجؿاطة  قن الحريري:وق )ووحِّ

 هـا؟ هؾ يريد الجؿع؟ أم يريد الؿثـك والجؿع؟ طؾك حسب ما شرحـاه قبؾ قؾقٍؾ.

يريد الؿثـك والجؿع، وإصالق الجؿاطة طؾك الؿثـك والجؿع هذا وارٌد ومؼبقٌل 

 يف الؾغة. 

 وهل:  اكتؼؾ إلقفا الحريري كـتؼؾ إلك الؿسللة التالقة، التل 

 تركري انفؼم ٔتأَٛثّ
 :فؼان 

 وإْن َتَشوووووْل َفوووووِزْد طؾقوووووِف الّتوووووا َ 

 

 كحوووووُق اشوووووَتَؽْ  ُطَراُتـَوووووا الّشوووووتا َ  

 وُتؾَحووووُؼ التوووواُ  طؾووووك الّتحؼقووووِؼ  

 

 بؽوووووووّؾ موووووووا َتلكِقُثوووووووُف َحؼقؼووووووول 

واِحؽفْ   َِ  كؼقلِِفؿ: جواَ ْت ُسوعاُد 

 

 واكطَؾؼوووووْ  َكاَقووووووُة هـووووووٍد َرائَِؽووووووفْ  

يتؽؾؿ الحريري طؾك تذكقر الػعؾ وتلكقثف، قبؾ أن كتؽؾؿ طؾك هذه الؿسللة،  

ر بؿا قؾـاه قبؾ قؾقٍؾ، مـ أنَّ التعبقر بالتذكقر والتلكقث مع الػعؾ ٌز  -أيًضا–ُكَذكِّ تجقُّ

ٌع: ٕن التلكقث والتذكقر أيًضا مـ أوصاف إسؿاء، وأما الػعؾ فال يقصػ  وتقسُّ

ذا قؾـا: تلكقث الػعؾ، فنكـا كؼصد اتصال تاء التلكقث بف، وإذا بتذكقٍر وٓ بتلكقٍث، فن

 قؾـا تذكقره، يعـل طدم اتصال تاء التلكقث بف، فــتبف لذلؽ.
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ا تذكقر الػعؾ وتلكقثف، فنن الػاطؾ إما أن يؽقن ُمذكًرا وإما أن يؽقن ُممكًثا،  وأمَّ

َّ التَّذكقر، فنن كان ُمذكًرا فؾقس يف الػعؾ إٓ التَّذكقر، سقاًء كان الؿ
ذكر حؼقؼل

، "جاء محؿدٌ "يعـل: مـ الحققان، ويريدون بالحققان اإلكسان والحققان، كؼقلؽ: 

، وهذا يف غقر الحققان، "جاء جؿٌؾ "أو 
ٍّ

، أو كان التذكقر مجازيًّا غقر حؼقؼل

 . "اكػتح البابان"، أو "اكػتح باٌب "كؼقلؽ: 

ذكقر، وإن كان الػاطؾ ُممكًثا، فنذا كان الػاطؾ مذكًرا، فؾقس يف الػعؾ إٓ الت

 وهذا الذي يعتـقن بف، ففق الذي فقف التػصقؾ. 

قد يؽقن تلكق  الػعؾ واجًبا، وقد يؽقن تلكق  الػعؾ جائًزا، فقؽقن تلكق  

 الػعؾ واجًبا مع الػاطؾ الؿمك  يف مقِعْقـ: 

  املْضع األّل لْدْب تأىٔح الفعل:

 التلكقث ُمتصاًل 
َّ

اكطؾؼْت "أو  "ذهبْت هـد"، كؼقلؽ: إذا كان الػاطؾ حؼقؼل

 ."كاقةٌ 

 التلكقث، وهق  ققلـا:
ِّ

 التلكقث، طرفـا الؿراد بحؼقؼل
َّ

إذا كان الػاطؾ حؼقؼل

الؿمكث مـ اإلكسان والحققان، متصاًل أي: لؿ يػصؾ بقـ هذا الػاطؾ وبقـ فعؾف 

 ."اكطؾؼْت كاقة"، و"ذهبْت هـد"فاصٌؾ، كالؿثالْقـ السابؼقـ، 

  اىٕ لْدْب تأىٔح الفعل:املْضع الج

، أي: هل، "هـد ذهبْت "إذا كان الػاطؾ ضؿقًرا ممكًثا، الؿعـك واحٌد، كؼقلؽ: 

 ، أي: هل، وكحق ذلؽ. "الشؿس صؾعْت "و

 ففذا تلكقث الػعؾ وجقًبا. 

يف ما سقى ذلؽ، فؿؿا يجقز فقف تلكقث الػعؾ، ما  ؟صقج وتلكق  الػعؾ جقاًزا

ث، ممكًثا مجازيًّا يعـل: مـ غقر الحققان، كؼقلؽ: إذا كان الػاطؾ مجازيَّ التلكق

، وكذلؽ الحؽؿ يف الؿضارع، تؼقل: "صؾع الشؿس"، أو "صؾعْت الشؿس"
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 "اكطؾؼْت سقارةٌ "بالتذكقر، وتؼقل:  "يطؾع الشؿس"بالتلكقث، و "تطؾع الشؿس"

  (ڤ ڦ ڦ)يف سقرة البؼرة:  -سبحاكف وتعالك-، قال"اكطؾؼ سقارةٌ "و

، وقال يف سقرة يقكس: ، [375]البؼرة:  ر الػعؾ، والػاطؾ ممكٌث مجازيٌّ ڌ )فذكَّ

.[57]يقكس:  (ڌ ڎ  ، فلكَّث الػعؾ، والػاطؾ مجازيٌّ

ومؿا يجقز فقف تلكقث الػعؾ أيًضا: الػاطؾ إذا كان جؿع تؽسقٍر، إذا كان الػاطؾ 

جؿع تؽسقٍر فقجقز يف الػعؾ التلكقث، يعـل: يجقز التلكقث والتذكقر، كلن تؼقل: 

بؽك "، و"قالْت العؾؿاء"، و"قال العؾؿاء"، و"جاءْت الرجال"، أو "جاء الرجال"

ڑ )، وقال سبحاكف: "قال إطراب"، تؼقل: "بؽْت إصػال"، و"إصػال

  (ىئ ىئ)، وقال تعالك: "قالْت كسقةٌ "، وتؼقل: [11]الحجرات:  (ک

 ، وهؽذا. [25]يقسػ: 

 وهذا كص طؾقف الحريري يف ققلف: 

 ْل َفوووووِزْد طؾقوووووِف الّتوووووا َ وإْن َتَشووووو

 

 كحوووووُق اشوووووَتَؽْ  ُطَراُتـَوووووا الّشوووووتا َ  

 يعـل: أن التلكقث واجٌب أم جائٌز؟  وإْن َتَشْل(فؼقلف: ) 

 )أكف جائٌز(.

( هذا تؿثقٌؾ لؾػاطؾ إذا كان جؿع تؽسقٍر، اشَتَؽْ  ُطَراُتـَاأكف جائٌز. وققلف: )

طؾك الػرق بقـ جؿع  ، وهق جؿع تؽسقٍر، وسبؼ الؽالم"طارٍ "جؿع  "طراة"فـ

 "محؿدٌ "التؽسقر، وجؿع السالمة، فجؿع السالمة تسؾؿ فقف صقرة الؿػرد، مثؾ: 

 . "هـدات"و "هـد"، و"محؿدون"و

وأما جؿع التؽسقر فال تسؾؿ فقف صقرة الؿػرد، بؾ تتغقر كؿا هـا، فقجقز أن 

 ."اشتؽك طراتـا"أو  "اشتؽت طراتـا"تؼقل: 

قث الػعؾ؟ مقضعْقـ، وأيًضا مـ مقاضع جقاز كؿ ذكركا مـ مقضٍع لجقاز تلك

تلكقث الػعؾ: إذا ُفِصَؾ بقـ الػعؾ والػاطؾ الؿمكث، متك ما ُفصؾ بقـ الػعؾ 
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 التلكقث، جاز التلكقث.
َّ

 والػاطؾ الؿمكث، حتك ولق كان الػاطؾ الؿمكث حؼقؼل

، ، كالهؿا جائٌز: لقجقد الػصؾ"جاء الققَم هـدٌ "أو  "جاءت الققَم هـدٌ " تؼقن:

فؾفذا ذكركا يف الؿقضع إول: لقجقب التلكقث، قؾـا: أن يؽقن الػاطؾ ممكًثا 

يف أية  -سبحاكف وتعالك-حؼقؼقًّا متصاًل بالػعؾ، فنذا كان مـػصاًل جاز، قال

، [67]هقد:  (ڱ ڱ ں ں)السابعة والستقـ مـ سقرة هقد: 

ر، و بقـ الػعؾ  فاطٌؾ، فػصؾ بالؿػعقل "الصقحة"مػعقٌل بف، و "الذيـ"فذكَّ

ۈ ۈ )والػاطؾ، وقال يف أية الرابعة والتسعقـ مـ سقرة هقد كػسفا: 

 فلكَّث. [91]هقد:  (ٴۇ ۋ

لؽـ ُأَأكد بعد آكتفاء مـ مقاضع وجقب تذكقر الػعؾ، ومقاضع جقاز تلكقث 

ق لـا بقـ الؿمكث  الػعؾ: التػريؼ بقـ الؿمكث الحؼقؼل، وغقر الحؼقؼل، مـ يػرِّ

 ث غقر الحؼقؼل؟الحؼقؼل، والؿمك

 )الؿمكث الحؼقؼل ما كان مـ اإلكسان أو الحققان(.

الؿمكث الحؼقؼل هق ممكث اإلكسان وممكث الحققان، إكثك مـ اإلكسان، 

، والؿمكث غقر الحؼقؼل، ويسؿك 
ٌّ

وإكثك مـ الحققان، هذا ممكٌث حؼقؼل

 الؿجازي؟

 )أما الؿمكث الؿجازي يؽقن مـ الجؿاد(.

غقر اإلكسان والحققان، سقاًء كان جؿاًدا أو كان اسؿ  لقس مـ الجؿاد، مـ

معـك، أو غقر ذلؽ، يعـل فقف مثاًل أسؿاء الؿعاين، ما يقصػ بلهنا جؿاٌد، مثؾ 

الصالح، هذا مذكٌر، واسؿ معـك لقس جؿاًدا، مثؾ السؿاحة، هذا اسؿ معـك لقس 

 وٓ حققاًكا.جؿاًدا، وممكٌث، وهؽذا. فـؼقل: الؿمكث الؿجازي: ما لقس إكساًكا 

 وهذا ققن الحريري: 

 وُتؾَحووووُؼ التوووواُ  طؾووووك الّتحؼقووووِؼ 

 

 بؽوووووووّؾ موووووووا َتلكِقُثوووووووُف َحؼقؼووووووول 
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ثؿ َمثَّؾ لؾتلكقث الحؼقؼل بؼقلف: )كؼقلِِفؿ: جاَءْت ُسعاُد َضاِحؽْف( هذا إكثك 

مـ اإلكسان، )واكطَؾؼْت َكاَقُة هـٍد راتؽة( هذا إكثك مـ الحققان، يعـل: يجب 

 عؾ مع الؿمكث الحؼقؼل إذا اتصؾ بالػعؾ كفذيـ الؿثالقـ.تلكقث الػ

مـ رتؽت الـاقة إذا ركضت وهزت أطجازها، كقٌع مـ أكقاع  "راتؽة" وققلف:

 ركض الـاقة.

 عؿ كـتؼؾ إلك مسللٍة أخرى أيًضا اكتؼؾ إلقفا الحريري، فؼان: 

 وُتؽَسوووووُر الّتووووواُ  بووووو  َمَحاَلوووووفْ 

 

 يف مثووووووِؾ َقووووووْد َأقَبَؾووووووِ  الَغَزالووووووف 

ـٌ بعدها، تاء التلكقث يعـل:   أن تاء التلكقث الساكـة يجب أن ُتؽسر إذا تالها ساك

ـٌ بعدها، فؼد اجتؿع ساكـان والؼاطدة يف  الساكـة، صبًعا ساكـٌة فنذا تالها ساك

، أو لقـ، فُقحذف،  التخؾص مـ التؼاء الساكـقـ: إذا كان الساكـ إول حرف مدٍّ

ك، كؼقلف تعالك: وإذا كان حرًفا صحقًحا يحرَّ  ك، والتاء حرٌف صحقٌح، فؾفذا يحرَّ

، ومثال الحريري: "قامِت الـساء"، وتؼقل: [11]الحجرات:  (ڑ ک)

، وهذا الؿقضقع أيًضا شرحـاه وسبؼ أن ذكره الحريري يف الؽالم "أقبؾِت الغزالة"

 طؾك فعؾ إمر، يف ققلف: 

 وإْن َتووووووووووووو ُه َألِوووووووووووووٌػ َوٓ ُ 

  

 ُؼِؿ الُغوووووو  ُ َفاكِسووووووْر وُقووووووْؾ لِووووووقَ  

 لؽـ هـا الـص طؾك هذه الؿسللة مع تاء التلكقث. 

ففذا ما يتعؾؼ بشرح أبقات هذا الباب، باب الػاطؾ، هؾ هـاك مـ سماٍل؟ ٕين 

سلتؾق هذه إبقات، بشلٍء مـ التـبقفات الؿتعؾؼة بالػاطؾ. هؾ هـاك مـ سماٍل؟ 

 إذن ُكؽؿؾ.

باب، الذي هق يف الحؼقؼة مـ هـاك أشقاء تساطدك طؾك ضبط هذا ال تـبقف:

أسفؾ وأوضح أبقاب الـحق، ومع ذلؽ هق مـ أهؿفا: ٕن الػاطؾ ٓ تخؾق مـف 

ا يف الؽالم، فضبطف مـ الؿفؿات التل يجب  جؿؾٌة فعؾقٌة، طؿدٌة، فؾفذا هق كثقٌر جدًّ
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 أن يحرص طؾقفا الطالب.

ن ضؿقًرا الػاطؾ قد يؽقن اسًؿا ضاهًرا، وقد يؽقن ضؿقًرا بارًزا، وقد يؽق

مسترتًا، كؾ ذلؽ يؽقكف الػاطؾ، فالػاطؾ قد يؽقن اسًؿا ضاهًرا، وماذا كريد بؼقلـا: 

 اسًؿا ضاهًرا؟ 

ففؿ "، و"خشع الؼارئ"، "صؾك اإلمام"ما لقس ضؿقًرا، كؼقلؽ:  يعـل:

الرجال "و "ذهبُت "، وقد يؽقن الػاطؾ ضؿقًرا بارًزا، كؼقلؽ: "الطالب الدرس

، وقد يؽقن الػاطؾ ضؿقًرا مسترتًا، كؼقلؽ: "بلدٍب  الـسقة جؾسـ"، و"ففؿقا

 ."هـٌد جؾسْت "، و"محؿٌد ذهَب "

كقن الػاطؾ ضؿقًرا مسترتًا، قد يؽقن مرجعف مذكقًرا مـ قبُؾ، كؼقلؽ: 

أي: هل، وربؿا ٓ يؽقن مرجعف مذكقًرا  "هـٌد جؾسْت "أي: هق، و "محؿٌد ذهَب "

كسعد "أي: أكت، أو  "اجؾس": مـ قبُؾ، وإكؿا ُيػفؿ ففًؿا بعد الػعؾ، كؼقلؽ

 يعـل: كسعد كحـ، وهؽذا.  "بؾؼائؽ

 ففذا مؿا ٓ يػقت طؾك مـ ففؿ ما سبؼ شرحف.

ص كثقًرا مـ أحؽام  تـبقٌف آخر يتعؾؼ بالػاطؾ: هـاك قاطدٌة ُمفؿٌة وجؿقؾٌة تؾخِّ

 ."لؽؾ فعٍؾ فاطٌؾ بعده، فنن ضفر وإٓ ففق ضؿقٌر مسترتٌ"الػاطؾ، تؼقل: 

ٍؾ فاطٌؾ، كؾ فعٍؾ، سقاًء كان ماضًقا أم كان مضارًطا أم كان أمًرا، لؽؾ فع يؼقن:

إذا جاءك فعٌؾ، ٓبد أن تبحث طـ فاطؾف، لؽؾ فعٍؾ فاطٌؾ بعده، ٕكـا طرفـا أن 

 الػعؾ يجب أن يتؼدم طؾك الػاطؾ.

لؽؾ فعٍؾ فاطٌؾ بعده، فنن ضفر هذا الػاطؾ، فنكف يؽقن هق الػاطؾ، كؼقلؽ: 

 ."اجتفدوا"، أو "اجتفدُت "، أو "اجتفد زيدٌ "

وإن لؿ يظفر ففق ضؿقٌر مسترٌت، فنن ضفر ففق الػاطؾ، وإن لؿ يظفر فاطؾؿ أن 

أي: هق،  "محؿٌد ذهب"يعـل: أكت، أو  "اذهب"الػاطؾ ضؿقٌر مسترتٌ، كؼقلؽ: 
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 وكحق ذلؽ، ففذه الؼاطدة تؾخص لؽ كثقًرا مـ أحؽام الػاطؾ.

 ٓضبطاٌ نجرّي ًِٔ  ٍرا الباب: ا مً ثه ضيرنس ضابط

ضابط الػاطؾ بحسب فعؾف، كريد أن كضبط جؿقع الػاطؾقـ  الضابط إون:

بحسب كقع الػعؾ، كعرف أن الػعؾ ثالثة أقساٍم: أمٌر، ومضارٌع، وماٍض، كبدأ بػعؾ 

 إمر: 

إمر بحسب الؼسؿة الؾغقية السداسقة الؿشفقرة: مػرٌد ومػردٌة، ومثـك مذكٌر 

 وجؿٌع ممكٌث، يليت طؾك ست صقٍر، فؾؾؿػرد كؼقل:  ومثـك ممكٌث، وجؿٌع مذكرٌ 

، فػاطؾ إمر مِـ الُؿػرد ٓ يؽقن إٓ شقًئا واحًدا، وهق ضؿقٌر مسترتٌ "اذهب"

تؼديره أكت، كؾ فعؾ أمٍر لؾؿػرد، ٓ يؽقن فاطؾف إٓ ضؿقٌر مسترٌت تؼديره أكت، 

اطؾف ٓ يؽقن إٓ يعـل: ٓ تبحث طـ اسٍؿ ضاهٍر، وٓ تبحث طـ ضؿقٍر بارٍز: ٕن ف

 الػاطؾ مسترٌت تؼديره أكت. "اذهب، اجؾس، ُكؾ، ُقؿ، اكتبف"ُمسترتًا تؼديره أكت، 

ٓ  ف  يؽقن إٓ يا  الؿخاصبة، يعـل: "اذهبل"وأما فعؾ إمر لؾؿػردة كو 

يؽقن اسًؿا ضاهًرا، وٓ ضؿقًرا مسترتًا، وٓ بارًزا آخر، ٓ يؽقن إٓ ياء الؿخاصبة، 

 ."سلاذهبل، اجؾ"

يا "الػاطؾ يف فعؾ إمر لؾؿثـك الؿذكر والؿمكث: ٓ يؽقن إٓ ألػ آثـقـ، 

 ."يا هـدان اذهبا "، و"محؿدان اذهبا

 ."اذهبقا"والػاطؾ يف فعؾ إمر لؾجؿع الؿذكر ٓ يؽقن إٓ واو الجؿاطة، كـ 

 ."اذهبـ"والػاطؾ يف فعؾ إمر لؾجؿع الؿمكث ٓ يؽقن إٓ كقن الـسقة، كـ 

ـك ذلؽ أن الػاطؾ بالـسبة لػعؾ إمر مـضبٌط، ٓ يؽقن غقر ذلؽ، فؿفؿا مع

 جاءك فعؾ أمٍر، فاطؾؿ أن فاطؾقفا ٓ يتجاوز ذلؽ. 

اكتفقـا مـ ثؾث باب الػاطؾ، ثؾث باب الػاطؾ مـضبٌط. كـتؼؾ إلك الػعؾ 

 الؿضارع.
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ابؼة أكف ٓبد أن يبدأ ب حرٍف مـ الػعؾ الؿضارع أيًضا كعرف مـ الؿعؾقمات السَّ

والؿتؽؾؿقن لفؿ: الـقن  "أذهب"أحرف الؿضارطة، فالؿتؽؾؿ لف: الفؿزة 

، هذه معؾقمٌة "يذهب"والغائب لف: القاء  "تذهب"، والؿخاصب لف: التاء "كذهب"

 معروفٌة. 

ٓ يؽقن فاطؾف إٓ  "أذهب"الؿضارع الؿبدوء بالفؿزة كـ  كستػقد مـفا فـؼقن:

 ."أكا"ضؿقًرا مسترًتا تؼديره:  شقًئا واحًدا، ٓ يؽقن فاطؾف إٓ

، يعـل: ٓ "أكا" أي  مضارٍ  مبدوٌ  بالفؿزة، اطؾؿ أن فاطؾف مستتٌر تؼديره:

الؽاف فاطٌؾ أو مػعقٌل بف؟  "أحبؽ"تؼقل:  "أذهُب ُمسرًطا"تبحث طـ شلٍء آخر، 

ما تحتؿؾ، ٕن الػاطؾ ما يؿؽـ أن يؽقن الؽاف، مادام أحب فعٌؾ مضارٌع ومبدوٌء 

 زة، إذن الػاطؾ أكا، فالؽاف مػعقٌل بف. بالفؿ

ٓ يؽقن فاطؾف إٓ مسترتًا  "كذهب، وكجؾس"والؿضارع الؿبدوء بالـقن، 

 [5]الػاتحة:  (ٿ ٿ)يعـل كحـ  [5]الػاتحة:  (ٿ ٿ)تؼديره كحـ، 

، ويف ققلؽ: لـ كربح إرض، أي: [85]يقسػ:  (ڃ ڃ چ)يعـل كحـ، 

، الؽاف مػعقٌل بف، والػاطؾ مسترٌت "كحبؽ"لـ كربح كحـ إرض، ولق قؾت: 

 تؼديره كحـ، وهؽذا.

كؿ بؼل مـ الؿضارع؟ بؼل الؿضارع الؿبدوء بالتاء، والؿضارع الؿبدوء بالقاء، 

 وكذلؽ بؼل الػعؾ الؿاضل. 

هذه الثالثة الؿضارع الؿبدوء بالتاء، والؿضارع الؿبدوء بالقاء، والػعؾ 

ؾفا ويحتؿؾ، يحتؿؾ فاطؾفا ما ذكركاه الؿاضل، هذه الثالثة، هل التل يحتؿؾ فاط

مـ قبؾ، يحتؿؾ أن يؽقن اسًؿا ضاهًرا، ويحتؿؾ أن يؽقن ضؿقًرا بارًزا، ويحتؿؾ 

 أن يؽقن ضؿقًرا مسترًتا.

، "ذهب محؿدٌ "فقحتؿؾ أن يؽقن الػاطؾ اسًؿا ضاهًرا، كؼقلؽ مع الؿاضل: 

تذهب "بالتاء:  ، والؿضارع الؿبدوء"يذهب محؿدٌ "ومع الؿضارع الؿبدوء بالقاء: 
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، الػاطؾ "الرجال ذهبقا"، ويحتؿؾ أن يؽقن الػاطؾ ضؿقًرا بارًزا، فتؼقل: "هـدٌ 

الؿضارع القاو،  "أكتؿ تذهبقن"، الؿضارع القاو، و"الرجال يذهبقن"القاو، و

هـٌد "، أي: هق، و"محؿٌد ذهب"ويحتؿؾ أن يؽقن الػاطؾ ضؿقًرا مسترًتا، فتؼقل: 

 أي: هق. "ذهبمحؿٌد ي"، أي: هل، و"تذهب

ففؿـا وأدركـا مـ ذلؽ أن كصػ باب الػاطؾ مـضبٌط، وكصػ باب الػاطؾ هق 

 الذي يحتاج إلك تلمٍؾ، ضبطـا كصػ الباب الحؿد هلل، بركٌة وخقٌر كثقٌر.

كـتؼؾ إلك ضابٍط آخر، هـاك أيًضا ضابٌط آخر، سقضبط لـا جزًءا كبقًرا مـ هذا 

 الباب.

، مـ يعرف ضؿائر تقاين؟ هل ضؿائر الرفع هذا الضابط يتعؾؼ بضؿائر تقاين

، وإلػ "ذهبقا"، والقاو واو الجؿاطة "ذهبُت "الؿتصؾة، تقاين، التاء تاء الػاطؾ 

 "اذهبل"، والقاء ياء الؿخاصبة "يذهبـ"، والـقن كقن الـسقة "ذهبا"ألػ آثـقـ 

 ."تذهبقـ"أو 

ء الػاطؾ، وألػ تا"ضؿائر الرفع الؿتصؾة، هذه الضؿائر الخؿسة يا إخقان: 

هذه ورودها كثقٌر يف الؽالم  "آثـقـ، وواو الجؿاطة، وياء الؿخاصبة، وكقن الـسقة

 أم قؾقٌؾ؟ 

ا، ٓ تجد وجًفا يف الؿصحػ ٓ أققل يخؾق  ا؟ كثقٌر جدًّ كثقٌر، كثقٌر أم كثقٌر جدًّ

مـ واحٍد مـفا، بؾ يخؾق مـ طدٍد مـفا، ورودها كثقٌر يف الؽالم، وهق يف الشعر 

ا يف هذه الضؿائر، ومع ذلؽ، فنن هذه  والـثر وإلك الققم، كالم الـاس كثقٌر جدًّ

الضؿائر يـحصر إطراهبا يف ثالثة أطاريب فؼط، هذه ألقسقا يسؿقهنا ضؿائر الرفع 

 الؿتصؾة؟ 

ضؿائر الرفع، يعـل ٓ يتصقر فقفا إٓ مقاضع الرفع، ومقاضع الرفع يف 

لػاطؾ وكائبف، واسؿ كان وأخقاهتا، وخرب إن إسؿاء سبعٌة: الؿبتدأ وخربه، وا

وأخقاهتا، والتابع لؾؿرفقع، ومع ذلؽ هذه ٓ تليت إٓ يف ثالثٍة مـفا فؼط، ألقست 
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ضؿائر متصؾٌة؟، يعـل ٓبد أن تتصؾ بؿا قبؾفا، يعـل إما أن تتصؾ باسٍؿ أو فعٍؾ أو 

الرفع ٓ تتصؾ إٓ حرٍف، فقف خقاٌر رابٌع؟ ما فقف، وهل ٓ تتصؾ إٓ بػعٍؾ، ضؿائر 

 بػعٍؾ.

كـُت، أو كاكقا، أو "، مثؾ: "كان وأخقاهتا"كـظر إلك ما تتصؾ بف، إن اتصؾت بـ

، "كقكا متحابقـ"، "كقكقا إخقة"ففل اسٌؿ لؽان وأخقاهتا يف محؾ رفٍع،  "كاكا

 ."كـُت مسافًرا"

 لؾؿجفقل، يعـل طؾك وزن 
ٍّ

يف ففل كائب فاطٍؾ  "ُفِعَؾ "وإذا اتصؾت بػعٍؾ مبـل

، ويف ما سقى ذلؽ "الرجالن ُضِرَبا"أو  "ُضِرُبقا"أو  "ُضِرْبُت "محؾ رفٍع، مثؾ 

، مثؾ  ماذا تؽقن؟ تؽقن فاطاًل، وهذا أكثر إطراهبا، يعـل إذا اتصؾت بػعٍؾ تامٍّ

الـسقة "، و"جؾسا"، و"ذهبا"، و"جؾسقا"، و"ذهبقا"، و"جؾسْت "، و"ذهبْت "

الضؿائر طؾك كثرهتا الؽاثرة يف الؽالم، ٓ هذا فاطٌؾ، إذن ففذه  "اذهبل"، و"ذهبـ

كان "يخرج إطراهبا طـ ثالثة أطاريب، أكثر ما تؽقن فاطاًل، إٓ إذا اتصؾت بـ

 لؾؿجفقل فـائب فاطٍؾ. "وأخقاهتا
ٍّ

 ففل اسٌؿ لفا، أو بػعٍؾ مبـل

ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ)

ٺ ٿ )فاطٌؾ  [2رة: ]البؼ (ٺ ٺ)القاو هـا فاطٌؾ  [2 -1]البؼرة:  (ٿ

ا ومـضبٌط، يعـل هذا  [2]البؼرة:  (ٿ ٿ فاطٌؾ، وهؽذا، فنطراهبا سفٌؾ جدًّ

الضابط أن مـ السفقلة بؿؽاٍن بحقث تستطقع أن تتدرب طؾقف قؾقاًل ومع ذلؽ 

تضبط مئات الؿقاضع بؾ آٓف الؿقاضع يف الؼرآن الؽريؿ وكالم العرب، وتضبط 

تتػرغ لغقره بعد ذلؽ، هذه الضقابط اإلطرابقة مفؿٌة يا إطراهبا وتتؼـف وتـتفل مـف، و

ن طؾقف: حتك تؽقن ماهًرا فقف، لؽل تـتفل  ؿف وتؿرَّ إخقان، إذا أخذَت ضابًطا، تػفَّ

 مـ هؿف، وتـتؼؾ بعد ذلؽ إلك مقضقٍع آخر يف الـحق.

هؾ هـاك مـ سماٍل طؾك ما سبؼ، وخاصًة طؾك هذيـ الضابطقـ: ٕكـا أن  

 لشقاهد، وكستخرج الػاطؾ.سـلخذ بعض ا



 e 

g h 
f  322 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

 أكا أذكر أية، وأكتؿ استخرجقا الػاطؾ، وقد يؽقن يف أية أكثر مـ فاطٍؾ.

 .[33]الجاعقة:  (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)قال تعالك: 

 )الػاطؾ: اهلل(.

 .[81]يقسػ:  (ې ې)قال: 

 (."َطْقـَاهُ ")الػاطؾ: 

 مرفقٌ  وط مة رفعف؟

 )إلػ(.

 إلػ: ٕكف مثـك.

 ؟"َطْقـَاهُ "  يف ما إطراب الفا

 )ضؿقر(.

 كقطف، أكا أسلل طـ إطرابف، ما إطرابف؟ 

 )ضؿقر متصؾ(.

 كقطف ضؿقٌر متصٌؾ، أكا أسلل طـ إطرابف. 

 )الفاء هـا مضاٌف إلقف(.

مضاٌف إلقف، وكـا قد ذكركا الؼاطدة الضابط: كؾ ضؿقٍر اتصؾ باسٍؿ، ففؿا 

حتك تؿفروا فقف، فلمثؾتف مضاٌف ومضاٌف إلقف. ضابٌط، أتؼـقه، وتدربقا طؾقف، 

ا.  وشقاهده كثقرٌة جدًّ

 ، الػاطؾ؟[1]الؿممـقن:  (ٱ ٻ ٻ)قال تعالك: 

 .(ۋ)

 فاطٌؾ مرفقٌع وطالمة رفعف القاو.
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 .[6]الؿطػػقـ:  (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)

 .(ڤ)

 فاطٌؾ مرفقٌع وطالمة رفعف الضؿة.

 يف أية فاطالن، الػاطؾ إول؟ [13]الؿؿتحـة:  (ٻ ٻ ٻ پ)

 . (ژ)

 وط مة رفعف الضؿة. والػاطؾ الثاين؟ مرفق ٌ 

 (."ُيَباِيْعـََؽ ")كقن الـسقة يف 

 ؟ "ُيَبايِْعـََؽ "الـقن فاطٌؾ، صقب والؽاف يف 

 )مػعقٌل(.

 مػعقٌل بف، كعؿ.

 التلكقث، ولؿاذا جاء الػعؾ مذكًرا  "اْلُؿْممِـَاُت "
ُّ

هذا ممكٌث، وممكٌث حؼقؼل

 ؟ [13]الؿؿتحـة:  (ٻ ٻ ٻ)

 وجد فاصاًل بقـ الػعؾ والػاطؾ(. )ٕن الػعؾ هـا

 كعؿ، لقجقد الػاصؾ بقـ الػعؾ والػاطؾ، وهق الؿػعقل بف.

 ؟"َيْحُؽؿُ "، أيـ فاطؾ [95]الؿائدة:  (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)قال تعالك: 

 .(وئ ۇئ)

 مرفقع وطالمة رفع؟

 )إلػ(.

 إلػ ٕكف مثـك.

، ثالثة [26]إكعا :  (ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ)قال تعالك: 
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 ؟"َيْسَتِجقُب "فاطؾ فاطؾقـ. أيـ 

 .(ڤ)

 فاطٌؾ مرفقٌع أو يف محؾ رفٍع؟

.)
ٌّ

 )يف محؾ رفٍع: ٕكف مبـل

 ؟ "َيْسَؿُعقنَ "أيـ فاطؾ 

 )القاء(.

، إذا أردت أن تـطؼ بالقاو وحدها، تسؿقف "القاو"بؾ قؾ:  "القاء"ما تؼقل 

 ."القاو"باسؿف الذي يف حروف الفجاء، تؼقل: 

 ؟[26]إكعا :  (پ پپ )، "َيْبَعُثُفؿُ "وأيـ فاطؾ 

 ضؿقٌر(. "هؿ"، "َيْبَعُثُفؿُ ")

 مػعقٌل بف: ٕهنؿ مبعقثقن، أيـ الباطث الػاطؾ؟ "هؿ"

 هق الباطث(. "اهللُ ")

 اهلل فاطٌؾ.

 ؟"اْذَهَبا"، أيـ فاطؾ [12]صف:  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)قال تعالك: 

 )إلػ(.

 ؟[31]صف:  (ۓ ڭ ڭ ڭ) "َصَغك"ألػ آثـقـ. أيـ فاطؾ 

 سترتٌ تؼديره هق، يعقد إلك فرطقن.الػاطؾ م

كبدأ  -إن شاء اهلل-هبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ شرح باب الػاطؾ، يف الدرس الؼادم

الؽالم طؾك شرح باب كائب الػاطؾ، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا 

 محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ. 
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ُ
زض

َّ
 انعاتغ ػشساند

﷽ 

، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف الحؿد هلل رب العالؿقـ

 وأصحابف أجؿعقـ، 

 أما بعد.

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وبقاكؿ يف هذه الؾقؾة، لقؾة 

الثالثاء، الثاين والعشريـ مـ جؿادى أخرة، مـ سـة ثؿاٍن وثالثقـ وأربعؿائٍة 

ُمْؾَحِة "درس السابع طشر مـ ُدُروِس َشرِح وألٍػ، لـعؼد فقفا بحؿد اهلل وتقفقؼف، ال

رس يف إكاديؿقة -، لؾحريري البصري"اإِلطراِب  طؾقف رحؿة اهلل: لـعؼد هذا الدَّ

 اإلسالمقة الؿػتقحة، يف مديـة الرياض.

-كـا يف الدرس الؿاضل قد اكتفقـا مـ باب الػاطؾ، ويف هذا الدرس بؿشقئة اهلل

الؿػعقل الذي لؿ "، الذي سؿاه الحريري: "كائب الػاطؾ"سـشرح باب  -تعالك

 . "ُيسؿَّ فاطؾف

كبدأ هذا الدرس ُمستعقـقـ باهلل، متقكؾقـ طؾقف، بؼراءة إبقات التل قالفا 

 الحريري يف هذا الباب، فتػضؾ يا أخل.

بسؿ اهلل، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، 

 حاضريـ والؿشاهديـ، والؿسؾؿقـ أجؿعقـ.الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا، ولؾ

 : قان الحريري 
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 فاػهّ
َّ
عى

ُ
 "تاب يا مل ٚ

 واقووووِض قضوووواً  ٓ ُيوووورد  قائؾووووف

 

فِع يف مووووا لووووؿ ُيسووووؿَّ فاطؾووووف   بووووالرَّ

 مووووـ بعوووود ِووووِؿ أون إفعووووانِ  

 

 كؼووووقلفؿ: ُيؽتووووُج طفووووُد الووووقالل 

 وإن يؽووووـ عوووواين الث عوووول ألووووػ 

 

 فاكسووووره حووووقـ تبتوووودي وٓ تؼووووػ 

 قووووع الثووووقب والغووووو  تؼووووقن ب 

 

 وكقوووووؾ زيووووو  الشوووووا  والطعوووووا ُ  

وُيعرف أيًضا بـ  "باب ما لؿ ُيسؿَّ فاطؾف"هذا الباب سؿاه الحريري كؿا سؿعتؿ  

 ."كائب الػاطؾ"

ف  ، فـؼقل: إنَّ كائب الػاطؾ: هق الؿػعقل بف بعد "كائب الػاطؾ"يؿؽـ أن كعرِّ

 حذف الػاطؾ، وبـاء الػعؾ لؾؿجفقل. 

يف إصؾ هق الؿػعقل بف، لؽـ متك؟ بعد حذف الػاطؾ،  إذن كائب الػاطؾ

 وبـاء الػعؾ َقبَؾف لؾؿجفقل. 

وذلؽ أنَّ العرَب َقد تحِذَف الَػاِطَؾ، فنذا َحذفْت الػاطؾ، فنهنا تعؿؾ حقـئٍذ 

 طؿؾقـ: 

 طؿً  بعد الػاطؾ الؿحذو .  -

 وطؿً  قبؾ الػاطؾ الؿحذو . -

فاطؾف هـا مذكقٌر، وهق  "قرأ"فالػعؾ ، "قرأ الؿسؾؿ الؼرآن" فنذا قؾـا مثً :

: مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف الػتحة، فنذا أردكا أن "الؼرآن"، فـ "الؿسؾؿ"

، فننَّ العربل يعؿؾ حقـئٍذ طؿؾقـ: طؿاًل بعد "الؿسؾؿ"كحذف الػاطؾ، وهق 

 الػاطؾ، وطؿاًل قبؾ الػاطؾ.

الؿػعقل بف، وهق: فالعؿؾ الذي تعؿؾف بعد الػاطؾ الؿحذوف، هق أن تليت ب

يف هذا الؿثال، وتضعف َمقضع الػاطؾ، وتعطقف حؽؿ الػاطؾ وهق الرفع،  "الؼرآن"
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 بالرفع.  "الؼرآنُ "فتؼقل: 

ا العؿؾ الذي قبؾ الػاطؾ الؿحذوف، ففق أن تليت إلك الػعؾ، وتؼؾبف مِـ  وأمَّ

 لؾؿعؾقم، يعـل: طؾك وزن 
ٍّ

، تؼؾبف إلك فعٍؾ "َفُعَؾ "، أو "َفِعَؾ "، أو "َفَعَؾ "فِعٍؾ مبـل

 لؾؿجفقل، يعـل طؾك وزن: 
ٍّ

ستؼؾب الػعؾ  -أي: العرب-، يعـل: أهنا"ُفِعَؾ "مبـل

، فالـتقجة الـِّفائقة أنَّ الَعرَب تؼقل بعد حذف الػاطؾ، "ُقِرَئ "إلك  "َقَرأَ "مـ  "قرأ"

هؾ الػاطؾ الذي فعؾف  "ُقِرَئ "، الػعؾ "الؼرآنُ  َئ ُقرِ "والؼقام هبذيـ العؿؾقـ: 

 ذكقٌر؟ أم غقر مذكقٍر هـا؟ م

هق  "الؼرآن"هق الػاطؾ الذي فعؾ الؼراءة؟ ٓ، هؾ  "الؼرآن"غقر مذكقٍر، هؾ 

ك  الؿػعقل بف؟ أيًضا، ٓ: ٕن الؿػعقل بف مـصقٌب، وهذا مرفقٌع، إذن فال ُيسؿَّ

ًٓ بف، فسؿاه الـحقيقن: كائب الػاطؾ. ك مػعق  فاطاًل، وٓ ُيسؿَّ

قف كثقٌر مـ الـ ، "الؿػعقل بف، الذي لؿ ُيسؿَّ فاطؾف" ـ الؿتؼدمقـ:قحقيوُيسؿَّ

كؿا فعؾ الحريري هـا، فتسؿقُتف الؿػعقل بف الذي لؿ ُيسؿَّ فاطؾف: ٕكف يف الحؼقؼة 

قكف:  هق الؿػعقل بف، لؽـ متك؟ إذا لؿ ُيذكر فاطؾف، يعـل: لؿ ُيسؿَّ فاطؾف، فُقسؿَّ

 الؿػعقل بف الذي لؿ ُيسؿَّ فاطؾف. 

قكف كائب الػاطؾ، سؿقه بذلؽ: ٕكف وأما الؿتلخ رون والؿعاصرون، فنهنؿ ُيسؿَّ

 الؿػعقل بف، الذي كاب طـ الػاطؾ، الذي كاب طـ الػاطؾ يف ماذا؟ 

الذي كاب طـ الػاطؾ يف الُعؿدية، ما معـك يف الُعؿدية؟ وسماٌل أطؿؼ مـ 

 ؟ ذلؽ: يسلل الطالب فقؼقل: لؿاذا الػاطؾ إذا ُحذف لف كائٌب، كائب فاطؾٍ 

صقب والؿػعقل بف ُيحذف ولقس لف كائٌب، وغقره ُيحذف ولقس لف كائٌب، لؿاذا 

 الػاطؾ هق الذي إذا ُحذف ٓبد لف مـ كائٍب؟ 

ٕن الػاطؾ هق طؿدة الجؿؾة الػعؾقة، لقس هـاك فعٌؾ إٓ فالجقاب طـ ذلؽ: 

بػاطٍؾ، فالػاطؾ هق العؿدة يف الجؿؾة الػعؾقة، فؾق ُحذف الػاطؾ يف الجؿؾة 
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الػعؾقة، فنن الجؿؾة الػعؾقة ستسؼط، وُتؾغك، وتذهب، فؽان ٓبد مـ اإلتقان بـائٍب 

طـ هذا الػاطؾ، يـقب طـف يف إقامة الجؿؾة الػعؾقة، يعـل: يؽقن هق مرفقع الػعؾ، 

فقـقب طـ الػاطؾ بنقامة الجؿؾة الػعؾقة، بحقث تؽقن الجؿؾة الػعؾقة متؽقكًة مـ 

 فعٍؾ ومرفقطف.

صقٌر طؼً ، فؽثقٌر مـ إحقا ، تجد فقفا ُطؿدًة، كحـ طـدكا يف وهذا إمر مت

السعقدية كسؿقف العؿدة، لف أطؿاٌن، يعرل  بالـاس، ويؼق  بلطؿاٍن كثقرٍة، هذا العؿدة إذا 

 أراد أن يسافر مـ الحل، ماذا يػعؾ؟ 

ٓبد أن يـقب طـف شخًصا آخًرا، صقب يـقب طـف شخًصا آخًرا، وٓ يعطقف 

ما فقف فائدٌة، بؾ ٓبد أن يـقب طـف شخًصا آخًرا، ويعطقف هذه إطؿال، أطؿالف؟ 

يعطقف الختؿ، ويعطقف بؼقة إطؿال، لؽل يؼقم بلطؿال العؿدة وهق مسافٌر، وأما 

طامة الـاس، إذا أرادوا أن يسافروا، يركبقن السقارة، ويتقكؾقن طؾك اهلل، ما 

ؿفؿقـ يف هذا الحل، قد يؽقكقن يحتاجقن إلك أحٍد يـقب طـفؿ: ٕهنؿ لقسقا ب

 مفؿقـ يف أشقاء أخرى، لؽـ يف هذا الحل أقصد. 

فؽذلؽ الجؿؾة الػعؾقة، إذا حذفـا الػاطؾ، ٓبد أن كـقب شقًئا مـابف، وهق 

الؿػعقل بف، فنذا أكبـا الؿػعقل بف مـاب الػاطؾ، فال تصح الـقابة حتك كعطل 

 ."ُقِرَئ الؼرآنُ "العرب:  الؿػعقل بف حؽؿ الػاطؾ، فـرفعف، فؾفذا تؼقل

فعٌؾ وفاطٌؾ ومػعقٌل بف،  "فتح الحارُث الباَب "ولق أخذكا جؿؾًة أخرى: 

 ، ماذا سـػعؾ؟ "الحارث"احذف الػاطؾ، كحذف 

  "فتح"سـضع الؿػعقل بف مقضع الػاطؾ، وكرفعف، وكؼؾب الػعؾ 
ٍّ

مـ مبـل

 لؾؿجفقل، فـؼقل: 
ٍّ

، "ُفتَِح الباُب ": ، فتؽقن الجؿؾة"ُفتَِح "لؾؿعؾقم إلك مبـل

  ٍ. "كائب فاطؾ"فاطٌؾ؟ ٓ، مػعقٌل بف؟ ٓ، إطرابف طـد الـحقيقـ  "الباُب "

ما سقى ذلؽ، فؾفذا قؾـا يف تعريػ كائب الػاطؾ: إكف الؿػعقل بف،  وكذلؽ يف

 متك؟ إذا ُحذف الػاطؾ، أو بعد حذف الػاطؾ، وبـاء الػعؾ قبؾف لؾؿجفقل.
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 ."ُقِرَئ الؼرآنُ " كامً : دطقكا ُكعرب هذه الجؿؾة إطراًبا

: هذا فعٌؾ ماٍض، إًذا سـعربف إطراب الػعؾ الؿاضل، وقد درسـا "ُقِرَئ "

وطرفـا إطرابف يف باب الؿعرب والؿبـل، وأن إطرابف ثابٌت يف جؿقع إفعال 

 الؿاضقة. 

 ماذا كؼقن طـ الػعؾ الؿاِل؟ 

 طؾك الػتح، ٓ محؾ لف مـ اإل :"ُقرِئَ "
ٌّ

طراب، هذا إطراب فعٌؾ ماٍض، مبـل

جؿقع إفعال الؿاضقة، إٓ أهنؿ مع إفعال الؿبـقة لؾؿجفقل، يزيدون طبارة: 

 لؾؿجفقل"
ٌّ

 طؾك الػتح ٓ محؾ "مبـل
ٌّ

 لؾؿجفقل، مبـل
ٌّ

، فقؼقلقن: فعٌؾ ماٍض مبـل

 لف مـ اإلطراب.

 كائب فاطٍؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة. :"الؼرآنُ "و

 لؾؿجفقل"ة لؿاذا يزيدون طبار سماٌن:
ٌّ

يف إطراب الػعؾ الؿاضل الؿبـل  "مبـل

 لؾؿجفقل؟ 

 ؟ "قرأَ "، ماذا كؼقل يف إطراب "قرَأ الؿسؾُؿ الؼرآنَ "لق أردكا أن ُكعرب  يعـل:

 طؾك الػتح، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، ما كؼقل فعٌؾ  كؼقن:
ٌّ

قرأ: فعٌؾ ماٍض مبـل

 لؾؿعؾقم، أم 
ٌّ

 لؾؿعؾقم، مع أكف مبـل
ٌّ

 لؾؿعؾقم، ماٍض، مبـل
ٌّ

لقس مبـًقا لؾؿعؾقم؟ مبـل

 لؾؿعؾقم، لؽـ مع  "قرأَ "كؼقل: مع 
ٌّ

يـبغل أن تؼقل  "ُقِرَئ "ٓ داطل أن تؼقل: مبـل

 لؾؿجفقل. 
ٌّ

 يف اإلطراب: فعٌؾ ماٍض مبـل

إذا خرج الشلء طـ أصؾف "أن الؼاطدة يف اإلطراب تؼقل:  السبج يف ذلؽ:

 . "فقـبغل أن ُيذكر ذلؽ يف إطرابف

 إصؾ يف الػعؾ؟ أن يؽقن مبـقًّا لؾؿعؾقم؟ أم مبـقًّا لؾؿجفقل؟ وما 

إصؾ أن يؽقن مبـقًّا لؾؿعؾقم، فؾفذا الؿبـل لؾؿعؾقم ٓ يجب أن تؼقل يف 

 لؾؿعؾقم، لؽان صقاًبا، لؽـ هذا 
ٌّ

 لؾؿعؾقم، ولق قؾت يف إطرابف: مبـل
ٌّ

إطرابف: مبـل
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د خرج طـ إصؾ، فقـبغل أن لقس مـ طادة الؿعربقـ، أما الؿبـل لؾؿجفقل، فؼ

 تذكر ذلؽ يف إطرابف. 

ا، وقد يؽقن كاقًصا،  مـ تطبقؼات هذه الؼاطدة ا طرابقة: أن الػعؾ قد يؽقن تامًّ

 . "جؾس"، و"ذهب"كاسًخا، فالتام مثؾ: 

، أو "كان"، صقب يف الـاسخ، كنطراب "لقس"، و"كان" والـاسم، مثؾ:

 طؾك الػتح، ٓ محؾ لف مـ ، ُتعربف إطراب الػعؾ الؿاضل، فع"لقس"
ٌّ

ٌؾ ماٍض مبـل

 
ٌّ

اإلطراب، لؽـ تزيد يف إطرابف، فتؼقل: كاقٌص أو كاسٌخ، فعٌؾ ماٍض كاقٌص، مبـل

تؼقل:  "جؾس"، و"ذهب"طؾك الػتح، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، وأما الػعؾ التام كـ

، ولق  طؾك الػتح، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، وٓ تؼؾ تامٌّ
ٌّ

،  فعٌؾ ماٍض، مبـل قؾت تامٌّ

لؽان صقاًبا: ٕكف جاء طؾك أصؾف، وأما الـاسخ الـاقص، فؼد خرج طـ أصؾف، 

 فقؼال يف إطرابف ذلؽ.

أنَّ طالمة اإلطراب إذا كاكت  َوِمـ التطبقؼات طؾك هذه الؼاطدة ا طرابقة:

فاطٌؾ مرفقٌع،  "محؿدٌ "فال تذكر ذلؽ يف اإلطراب، تؼقل:  "جاء محؿدٌ "ضاهرًة، كـ 

رفعف الضؿة، ولق قؾت: طالمة رفعف الضؿة الظاهرة فصقاٌب، لؽـ إذا وطالمة 

، ٓ، هذا يـبغل "جاَء الػتك"خرجت العالمة اإلطرابقة مـ الظفقر إلك التؼدير، مثؾ 

فاطٌؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة، ٓ  "الػتك"أن تذكره يف اإلطراب، فتؼقل: 

 لفذه الؼاطدة تطبقؼاٌت كثقرٌة.يؽػل، حتك تؼقل: الؿؼدرة، لخروجفا طـ إصؾ، و

 إذن فعرفـا كقػ ُيعرف أسؾقب الؿبـل لؾؿجفقل. 

طرفـا أنَّ الػاطؾ ُيحذف، فقـقب طـف الؿػعقل بف، السمال: لؿاذا  فنن قؾ :

 ُيحذف الػاطؾ مع أكف طؿدٌة؟ فؾؿاذا تحذفف العرب؟

 مـفا:أن العرب قد تحذف الػاطؾ ٕغراٍض كثقرٍة، ٕسباٍب متعددٍة، الجقاب: 

الجفؾ بف، خرجَت فقجدَت السقارة َمسروقًة، ٓ تعرف مـ الذي سرقفا،  -
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 ."ُسرقْت السقارة"، فتبـل لؾؿجفقل، "ُسرقْت السقارة"فتؼقل: 

الخقف طؾك الػاطؾ، مـ أن يمذى، أكت تعرف مـ الذي  مـ إسباب: -

حت باسؿف تخاف طؾقف أن ُيمذى، تعرف الذي كسر  طؿؾ هذا العؿؾ، لؽـ لق صرَّ

الزجاج، لؽـؽ ٓ تريد أن تذكر اسؿف، لؽـ تريد أن تذكر هذا الػعؾ الذي حدث، 

 ."ُكسرت الزجاجةُ "فؿاذا تػعؾ؟ تستعؿؾ أسؾقب الؿبـل لؾؿجفقل، فتؼقل: 

الخقف مـف، لقس الخقف طؾقف، الخقف مـف أن يمذيؽ،  ومـ إسباب: -

، وأك ت ضعقٌػ، فتخاف كالؿثال السابؼ، إذا كـَت تخاف مـ الػاطؾ، إكساٌن ققيٌّ

 أن يمذيؽ.

ح باسؿف،  ومـ إسباب: - احتؼاره، ربؿا ترى أن الػاطؾ أحؼر مـ أن تصرِّ

 لؽـ تريد أن تذكر الػعؾ الذي حدث.

تعظقؿف، أن الػاطؾ طظقٌؿ معؾقٌم، جدُّ معؾقٌم، مـ شدة  ومـ إسباب: -

قٍح طظؿتف وطؾؿف، صار حذفف كذكره، كؿا يف ققلف تعالك بعد أن ذكر ما حدث لـ

السؿاء أن ُتؿطر، وإرض أن تتػجر، ثؿ  -سبحاكف وتعالك-وققمف، وكقػ أمر

 لؾؿجفقل،  "وُقضل إمر"، [11]هقد:  (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)قال: 
ٌّ

مبـل

 مـ الػاطؾ الذي قضك إمر؟ 

، وهق فاطؾ كؾ إفعال السابؼة، هـا ُبـل -طزَّ وجؾَّ -معؾقٌم أكف اهلل -

 ف معؾقًما طؾًؿا ٓ لبس فقف.لؾؿجفقل لشدة طظؿتف وطؾؿف، يعـل كقك

لؿجرد الؾػظ،  وهـا  أسباٌب كثقرٌة لحذ  الػاطؾ، هـا  أسباٌب لػظقٌة، يعـل:

ح بالػاطؾ، لجاءت الؽؾؿة  مثاًل الشاطر يـظؿ قصقدًة آخرها مرفقٌع، ثؿ أكف لق صرَّ

التل يف آخر البقت مـصقبًة، مػعقٌل بف مـصقٌب، يجعؾفا مرفقطًة، فقبـل لؾؿجفقل، 

 قن حقـئٍذ مرفقطًة، مثاًل كؼقل الشاطر: فتؽ

 ومووا الؿووان وإهؾووقن إٓ ودائووعٌ 

 

 وٓبووووود يقًموووووا أن ُتوووووَردَّ القدائوووووعُ  
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لصار مـصقًبا،  "أن يردَّ اإلكسان القدائعَ "، أو: "وٓبد أن كردَّ القدائعَ "لق قال: 

 وهؽذا، ففذه مـ أسباب وأغراض حذف الػاطؾ، وهل كثقرٌة كؿا قؾـا قبؾ قؾقٍؾ.

طرفـا مؿا سبؼ حؽؿ كائب الػاطؾ اإلطرابل، ما حؽؿ كائب الػاطؾ اإلطرابل؟ 

 حؽؿف الرفع، فـؼقل طـف مرفقٌع؟ أم كؼقل طـف يف محؾ رفٍع؟ 

 هذا درسـاه يف باب الؿعرب والؿبـل، فــتبف. 

 كائب فاطٍؾ مرفقٌع.  إذا كان كائج الػاطؾ اسًؿا ُمعرًبا كؼقن طـف: -

 كائب فاطٍؾ يف محؾ رفٍع.  ًؿا مبـقنا، فـؼقن طـف:وإذا كان كائج الػاطؾ اس -

ُسرقْت "، أو "ُكتَِب القاجُب "، أو "ُفتَح الباُب "، أو "ُقرَئ الؼرآنُ "فؾق قؾَت: 

، "ُسرقُت "، ففذا كائب فاطٍؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة، لؽـ لق قؾَت: "السقارةُ 

ػاطؾ اسؿ اإلشارة، أو ، كائب ال"ُسرق هذا"كائب الػاطؾ تاء الؿتؽؾؿ، أو قؾت: 

سبحاكف وتعالك: -، كائب الػاطؾ آسؿ الؿقصقل، قال "ُسرق الذي بجقاري"

 لؾؿجفقل، فؿا إطراب واو  "ُأِخذَ " [61]إحزاب:  (وئ ۇئ)
ٌّ

مبـل

، ما إطراب واو الجؿاطة "ُقتِّؾقا"، وكذلؽ واو الجؿاطة يف "ُأِخُذوا"الجؿاطة؟ 

.هـا؟ كائب فاطٍؾ يف محؾ رفٍع: ٕكف 
ٌّ

 اسٌؿ مبـل

 ثؿ أيًضا كـتبف إلك ما ذكركاه مـ قبؾ، مـ طالمات اإلطراب، فنذا قؾت: 

 فـائب فاطٍؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة.  "ُأكرم الؿفـدُس "

 ؟ الؿفـدسقن: مرفقٌع وطالمة رفعف القاو. "ُأكرم الؿفـدسقن"

 صقب ويف الؿثـك ماذا كؼقل؟ 

، وطالمة رفعف إلػ، وهؽذا، كـتبف لؿا كائب فاطٍؾ مرفقعٌ  "ُأكرم الؿفـدسان"

 درسـاه يف طالمات الرتققؿ.

كقن الحؽؿ اإلطرابل لـائب الػاطؾ هق الرفع، هق ما ذكره الحريري يف البقت 
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 إول، مـ هذا الباب، إذ قال: 

 واقووووِض قضوووواً  ٓ ُيوووورد  قائؾووووف

 

فِع يف مووووا لووووؿ ُيسووووؿَّ فاطؾووووف   بووووالرَّ

فع.   بقَّـ أن حؽؿف الرَّ

إذا حذفـا الػاطؾ، فنكـا ُكـِقُب الؿػعقل بف مـابف، وكعطقف إطرابف  ؾ :فنن ق

 لؾؿجفقل. 
ٍّ

 لؾؿعؾقم، إلك مبـل
ٍّ

 فـرفعف، وكليت إلك الػعؾ قبؾف، فـؼؾبف مـ مبـل

؟ يعـل كقػ كؼؾبف وكحقلف مـ صقغة كقػ كبـل الػعؾ لؾؿجفقن السمان:

 الؿبـل لؾؿعؾقم، إلك صقغة الؿبـل لؾؿجفقل؟ 

 طـ ذلؽ: أن فعؾ إمر ٓ ُيبـك لؾؿجفقن مطؾًؼا.  فالجقاب

إذن ماذا بؼل؟ الؿاضل والؿضارع، الؿاضل إذا أردَت أن تبـقف لؾؿجفقل، 

 "َفَتَح "فنكؽ تضؿ الحرف إول، وتؽسر ما قبؾ أخر، فؿاذا تؼقل يف بـاء 

، والحرف قبؾ إخقر  "الػاء  "الحرف إول  "ُفتَِح "لؾؿجفقل   "التاء  "ضؿَّ

 . "ُفتَِح "ُكِسر، 

 "الدال  "، الحرف إول "ُدْحِرَج  "لؾؿجفقل؟ كؼقل:  "دحرج"وكقػ كبـل 

 . "ُدْحِرَج "ُكسر  "الراء"ُضؿ، والحرف قبؾ إخقر 

وكؽسر الحرف قبؾ إخقر، وٓ كؼقل: كؽسر الحرف  فؾفذا ُتدر  لؿاذا كؼقن:

، لؽـ يف غقر "ُفتَِح "، "َفَتَح "الثاين، الحرف الثاين قد يصح يف الثالثل، مثؾ: 

الثالثل، الرباطل، والخؿاسل، والسداسل، إكؿا ُيؽسر الحرف قبؾ إخقر، كـ 

سداسل، كضؿ إول، وكؽسر ما  "استخرج"، "ُاكطؾِؼ -اكطؾؼ"، "ُأكِرم"، "أكرم"

 ."ُاستخِرج"قبؾ أخر 

ألًػا، كضؿ إول، وكؽسر ما قبؾ أخر، فنن كان ما قبؾ أخِر  إذن، فالؿاِل:

، "استشار"، و"اختار"، و"اكؼاد"، و"باع"، و"صام"، و"قام"، و"قال"كـ

قِْقَؿ  ": "قام"، فتؼقل يف "ياء"إلك  "إلػ"، فؿاذا تػعؾ؟ فنكؽ تؼؾب "استبان"و
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، حقـئٍذ ستؽسر ما قبؾ القاء: ٕن القاء ماذا يـاسبفا "ياء"إلك  "إلػ"، إذا قؾبَت "

 ."ِقْقَؾ ": "قال"، "بِْقَع ": "باع"، "ِصْقؿَ ": "صام"، "ِقْقؿَ ": "قام"الؽسرة، إذن 

؟ أيـ إلػ؟ قبؾ إخقر، لؽـ الحرف الذي قبؾ إلػ "اختار"الػعؾ 

تؼؾب  "ُاختِقر": "اختار"سـؽسره، والحرف إول يبؼك طؾك ضؿف، فستؼقل يف 

 "تشقرُاس": "استشار"، "ُاكؼقد": "اكؼاد"إلػ إلك ياء، وتؽسر ما قبؾ إلػ، و

 وهؽذا.

فنكؽ تضؿ الحرف إول، وتػتح ما قبؾ أخر، فتؼقل  وأما الػعؾ الؿضار :

، بضؿ إول، وفتح ما قبؾ أخر، ويف "ُيػَتح"طـد بـائف لؾؿجفقل:  "يػتح"يف 

 ، وهؽذا."ُيستخَرُج ": "َيستخرج"، "ُيـطَؾُؼ ": "َيـطؾؼ"، ويف ": ُيؽَرمُ "ُيؽِرم"

، إذا كان الحرف الذي قبؾ "واًوا أو ياءً "بؾ إخقر إٓ إذا كان الحرف الذي ق

، "ياءً "، أو كان الحرف الذي قبؾ إخقر "يصقم"، "يؼقل"كـ "واًوا"إخقر 

، فنكـا طـد بـائف لؾؿجفقل سـؼؾب القاو والقاء "يستبقـ"و "يستشقر"، و"يبقع"كـ

القاو والقاء ألًػا، يعـل: طؽس الؿاضل، الؿاضل كؼؾب إلػ ياًء، ويف الؿضارع: 

، "ُيستشارُ ": "يستشقر"، "ُيباعُ ": "يبقع"، "ُيؼال": "يؼقُل "كؼؾبفؿا ألًػا، فـؼقل يف: 

 وهؽذا.

يف بـاء الػعؾ لؾؿجفقل إذا أردت أن تبـل الػعؾ لؾؿجفقل: فالبد أن الخ صة: 

ذكره الحريري يف  -ضؿ إول-تضؿ الحرف إول، ماضًقا كان أم مضارًطا، وهذا

  ققلف: مـظقمتف، يف

 مووووـ بعوووود ِووووِؿ أون إفعووووانِ 

 

 كؼووووقلفؿ: ُيؽتووووُج طفووووُد الووووقالل 

يؼقل: إن الػعؾ إذا أردت أن تبـقف لؾؿجفقل ٓبد أن تضؿ الحرف إول،  

 لؾؿجفقل مـ الػعؾ  "ُيؽتب"َوَمثََّؾ لذلؽ بـ 
ٌّ

، هذا مضارٌع، ثؿ إذا "َيؽتب"مبـل

تػتح ما قبؾ أخر، وهذه  كان ماضًقا، تؽسر ما قبؾ أخر، وإذا كان ُمضارًطا

 الؿعؾقمة لؿ يذكرها الحريري، وإكؿا اكتػك بلن الحرف إول ُيضؿ.
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، فنهنؿا ُيؼؾبان إلك ألٍػ، هذه "ياءً "أو  "واًوا"وإذا كان قبؾ آخر الؿضارع 

الؿعؾقمة لؿ يذكرها الحريري، وأما إذا كان قبؾ آخر الؿاضل ألًػا، فنكف ُيؼبؾ إلك 

  حريري يف ققلف:ياٍء، هذه ذكرها ال

 وإن يؽووووـ عوووواين الث عوووول ألووووػ

 

 فاكسووووره حووووقـ تبتوووودي وٓ تؼووووػ 

 تؼووووقن بقووووع الثووووقب والغووووو   

 

 زيووو  الشوووا  والطعوووا ُ  "كقوووؾ"و 

مـ الػعؾ الؿبـل لؾؿعؾقم  "كقؾ"، و"باع"مـ البقع الؿبـل لؾؿعؾقم  "بقع"فـ 

 ، ففذا ما يتعؾؼ ببـاء الػعؾ لؾؿجفقل."كال"

 ا سبؼ قبؾ أن ُكؽؿؾ؟ تػضؾ.هؾ هـا  مـ سماٍن يف م

 "ُاستشقر"حقـؿا كليت بالؿبـل لؾؿجفقل مـفا، تصقر  "استشار")إفعال مثؾ 

هؾ يحتاج مثؾ هذا الػعؾ إلك قاطدة أن الضؿ صار يف إول، ويف الثالث أيًضا، أو 

 أكف يؿؽـ إدراجف يف شلٍء مـ الؼقاطد، ولؿاذا جاءت مثؾ هذه الضؿة؟(.

هل الؼاطدة إغؾبقة، هـاك ققاطد تػصقؾقٌة، خاصٌة ببعض الؼاطدة التل ذكركا 

إفعال، هذه ُتذكر يف كتب الـحق الؽبقرة، كالػعؾ الؿبدوء هبؿزة وصٍؾ، 

ج"و "تعؾَّؿ"، كالػعؾ الؿبدوء بتاٍء زائدٍة، كـ"استشار"اكطؾؼ، و"كـ ، وكالػعؾ "تخرَّ

يليت تػصقؾفا يف الؽتب  الؿشدد، يعـل الؿضعَّػ، ففذه ققاطد خاصٌة بلفعاٍل معقـٍة،

 الؽبقرة، أما يف كتب الـحق الؿتقسطة، فقؽتػقن بؿثؾ هذه الؼقاطد إغؾبقة.

)حسب ما أخذكا، أن يف الؿجفقل يؽقن الؿضارع والؿاضل فؼط، ٓ يليت مـف 

 أمر(.

 قؾـا يف البداية: فعؾ إمر ٓ ُيبـك لؾؿجفقل.

 )شؽًرا(.

وكحق  "ُقضل"، "ُيػتح"أو  "ُفتح"ل، فؼؾـا: الػعؾ إذا بـقـاه لؾؿجفق هـا تـبقٌف:

قف كثقٌر مـ الـحقيقـ الؿبـل لؾؿجفقل، وبعض الـحقيقـ الؿتؼدمقـ  ذلؽ، ُيسؿَّ
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قكف الػعؾ الؿبـل لؿا لؿ ُيسؿَّ فاطؾف، وكثقٌر مـ الـحقيقـ، وخاصًة الؿتلخريـ  ُيسؿَّ

قكف الػعؾ الؿبـل لؾؿجفقل.  الؿعاصريـ، ُيسؿَّ

قف الؿػعقل  طـ الػاطؾ، قؾـا: والؿػعقن بف إذا كاب إن كثقًرا مـ الؿتؼدمقـ ُيسؿَّ

ك كائب  الذي لؿ ُيسؿَّ فاطؾف، والؿعروف طـد الؿتلخريـ الؿعاصريـ، أكف ُيسؿَّ

الػاطؾ، هذا مـ اختالف الـحقيقـ يف الؿصطؾحات، وكؿا ققؾ: ٓ ُمشاحة يف 

يدون بف هذا آصطالح، إذا ُففؿ الؿراد مـف، هذا مصطؾٌح وضعف همٓء، وير

الشلء، فـحـ كستعؿؾف طؾك ما أرادوا، فال ُمشاحة يف آصطالح، لؽـ يـبغل أن 

 لؾؿجفقل طـد الـحقيقـ؟ 
ٌّ

 كػفؿ ما معـك هذا الؿصطؾح طـدهؿ، فؿا معـك مبـل

الذي لؿ ُيذكر فاطؾف، أو كؿا يؼقلقن: لؿ  الؿبـل لؾؿجفقن طـد الـحقيقـ يعـل:

فاطؾف؟ قؾـا قبؾ قؾقٍؾ: إما لؾجفؾ بف، أو الخقف طؾقف، أو  ُيسؿَّ فاطؾف، لؿاذا لؿ ُيذكر

، وقد يؽقن معؾقًما،  ًٓ مـف، أو احتؼاره، أو تعظقؿف، أسباٌب كثقرٌة، فؼد يؽقن مجفق

 ولؽـ ٓ ُيذكر لسبٍب، كالخقف طؾقف، أو مـف، إلك آخره.

الؿبـل لؾؿجفقل أن فاطؾف دائًؿا مجفقٌل، وغقر  إذن، فؾقس معـك ققلفؿ:

قٍم، فؾفذا تجد بعض غقر الؿتخصصقـ طـدما يدرسقن هذا العؾؿ، يلخذون معؾ

الؿصطؾحات بؿعاكقفا الؾغقية، ٓ بؿعاكقفا آصطالحقة، فقعرتضقن، فقؼقلقن: 

 لؾؿجفقل يف ققلف تعالك: 
ٌّ

والػاطؾ  [11]يقسػ:  (ھ ھ)كقػ كؼقل: مبـل

 معؾقٌم؟ 

الػعؾ الذي لؿ ُيذكر هذا مصطؾٌح، ولقست كؾؿًة لغقيًة، معـاها:  فـؼقن:

، مذكقٌر أو غقر مذكقٍر؟ غقر  [11]يقسػ: (ھ ھ)فاطؾف، والػاطؾ يف 

ك مبـقًّا لؾؿجفقل، ولقس معـك الؿبـل لؾؿجفقل أن الػاطؾ  مذكقٍر، إذن ُيسؿَّ

 مجفقٌل.

، أو "قاتؾ"، هؾ هق مـ كؾؿة "ُقتَِؾ ")أحسـ اهلل إلقؽ، سمالل هق: يف كؾؿة 

 ؟(."قتؾ"
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  "ُقتَِؾ "
ٌّ

 الثالثل، طدد الحروف ما يتغقر. "َقَتَؾ "مـ  ثالثل

 .[1]البروج:  (ڀ ڀ ڀ) مثً  قؾـا:

قتؾفؿ أطداؤهؿ، يعـل: قتؾ أطداُء إخدود، أصحاَب إخدود،  يعـل:

لق أردكا أن كبـقف لؾؿجفقل، لؼؾـا:  "قاَتَؾ "، أما "ُقتَِؾ "، ثؿ حذفـاه، كؼقل: "َقَتَؾ "

 ."ُققتَِؾ العدو"، "َقاتؾ محؿٌد العدو"، "ُققتِؾ"

 لؿا لؿ ُيسؿَّ فاطؾف، أو  اخلالص٘:
ٌّ

 لؾؿجفقل، أو مبـل
ٌّ

أن هذه الؿصطؾحات مبـل

كائب فاطٍؾ، أو مػعقٌل لؿ ُيسؿَّ فاطؾف، كؾ هذه مصطؾحاٌت صحقحٌة، وٓ ُمشاحة 

يف آصطالح، إٓ أن الؿشفقر الققم يف آستعؿال: هق كائب الػاطؾ، والؿبـل 

 لؾؿجفقل.

أن كائب الػاطؾ، كؿا طرفـا، الؿػعقل بف بعد حذف الػاطؾ،  ، وهق:هـا تـبقفٌ 

وبـاء الػعؾ لؾؿجفقل، والؿػعقل بف ٓ يؽقن يف إصؾ مـ إسؿاء، فؾفذا كؼقل 

يف كائب الػاطؾ: إن كائب الػاطؾ قد يؽقن اسًؿا ضاهًرا، وقد يؽقن ضؿقًرا بارًزا، 

الذي شرحـا فقف هذا إمر يف وقد يؽقن ضؿقًرا مسترًتا، ففق يف ذلؽ كالػاطؾ 

 الدرس الؿاضل، فقؽقن كائب الػاطؾ اسًؿا ضاهًرا، ما معـك اسًؿا ضاهًرا؟

 )يعـل ضد الباصـ، هق واضٌح(.

 ما معـك اسًؿا ضاهًرا؟

 )غقر الضؿقر(.

، ما فقف اجتفاٌد، آسؿ الظاهر خالف آسؿ الضؿقر،  هذا مصطؾٌح كحقيٌّ

اسًؿا، شرحـاها مـ قبُؾ، وإما اسٌؿ ضاهٌر، كؾ  آسؿ إما ضؿقٌر، وهق خؿسة طشر

محؿد، الباب، الؼؾؿ، الجالس، الجؾقس، هذا، "اسٍؿ لقس بضؿقٍر ففق ضاهٌر، كـ

، "ُأخذ الؿال"، و"ُفتح الباب"، فقؽقن كائب الػاطؾ، اسًؿا ضاهًرا، كؼقلؽ: "الذي

 "ُأكرم الذي بجقاري"وكحق ذلؽ، ومـف:  "ُكتب القاجب"و "ُقرئ الؼرآن"و
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، ويؽقن كائب الػاطؾ ضؿقًرا بارًزا، كؼقلؽ: "ُأكرم هذا"، و"ُأكرم سقبقيف"و

، ويؽقن كائب الػاطؾ ضؿقًرا [61]إحزاب:  (وئ ۇئ)، "ُأكرمُت "

 أيـ كائب الػاطؾ؟ "محؿٌد ُأكرمَ "مسترتًا، كؼقلؽ: 

كائب الػاطؾ يلخذ أحؽام الػاطؾ، إذن ٓبد أن  كائج الػاطؾ كالػاطؾ، قؾـا:

، "محؿد"الػعؾ، إذن كائب الػاطؾ: ضؿقٌر مسترتٌ، تؼديره هق، يعقد إلك  يؽقن بعد

 ."هـد"، كائب الػاطؾ: ضؿقٌر مسترٌت، تؼديره هل، يعقد إلك "هـٌد ُأكرمت"أو: 

 وهـا مسللٌة أخقرٌة يف كائج الػاطؾ: 

إصؾ يف كائب الػاطؾ إذا ُحذف الػاطؾ، أن يـقب طـف الؿػعقل بف،  قؾـا:

 التعريػ: كائب الػاطؾ هق الؿػعقل بف، بعد حذف الػاطؾ، وبـاء فؾفذا قؾـا يف

الػعؾ قبؾف لؾؿجفقل، هذا إذا كان الؿػعقل بف مقجقًدا يف الجؿؾة، فنن لؿ يؽـ يف 

الجؿؾة مػعقٌل بف؟ متك ٓ يؽقن يف الجؿؾة مػعقٌل بف؟ مع الػعؾ الالزم، أم مع 

هق الذي يرفع فاطاًل، ويـصب الػعؾ الؿتعدي؟ مع الػعؾ الالزم، الػعؾ الؿتعدي 

ًٓ بف، كإمثؾة السابؼة، وأما الػعؾ الالزم، ففق الذي يرفع فاطاًل، وٓ يحتاج  مػعق

 إلك مػعقٍل بف، ما لف إٓ فاطٌؾ فؼط، كؼقلؽ: 

، "قام محؿدٌ "، و"كجح محؿدٌ "، و"جؾس محؿدٌ "، و"ذهب محؿدٌ "

 . "ومات وغرق محؿدٌ "، و"ودخؾ وخرج محؿدٌ "و

ٌل ٓزمٌة، يؿؽـ أن تؽؿؾ بؿػعقٍل بف؟ ما يؿؽـ، قد تؽؿؾ بلشقاٍء هذه أفعا

أخرى، تؽؿؾ بظرف زماٍن، بظرف مؽاٍن، بؿػعقٍل مطؾٍؼ، بجارٍّ ومجروٍر، تؼقل: 

، "ذهَب محؿٌد لقاًل "، "ذهَب محؿٌد ذهاًبا سريًعا"، "ذهَب محؿٌد إلك الؿسجدِ "

 ، ما يحتاج إلك مػعقٍل بف.، تؽؿؾ بلي شلٍء غقر الؿػعقل بف"ذهَب محؿٌد سريًعا"

 صقج الػعؾ ال ز ؟ 

إذا بـقتف لؾؿجفقل، ما الذي يـقب طـ فاطؾف بعد حذفف؟ لقس معف مػعقٌل بف، 
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 فالسمال: ما الذي يـقب طـ الػاطؾ إذا لؿ يقجد الؿػعقل بف؟ 

 يـقب طـ الػاطؾ إذا لؿ يقجد الؿػعقل بف أحد ثالثة أشقاٍء: الجقاب: 

 الجار والؿجرور. -

 ضر  الزمان، وضر  الؿؽان. أو: -

 أو: الؿػعقن الؿطؾؼ. -

جؾَس "ٓزٌم، إذا أردت أن تبـقف لؾؿجفقل، يف  "جؾس"الػعؾ  مثان ذلؽ:

، ٓبد أن يؽقن معف جاٌر ومجروٌر، أو ضرٌف، أو مػعقٌل مطؾٌؼ، لؽل يصح "محؿدٌ 

، تبـل لؾؿجفقل، تحذف "جؾَس محؿٌد طؾك الؽرسل"أن تبـقف لؾؿجفقل، تؼقل: 

 لؾؿجفقل،  "ُجؾَِس "، "ُجؾَِس طؾك الؽرسل"طؾ وتؼقل: الػا
ٌّ

طؾك "فعٌؾ مبـل

 جارٌّ ومجروٌر، وهق كائب الػاطؾ.  "الؽرسل

َجَؾَس محؿٌد يقَم "، "َجَؾَس محؿٌد الققمَ " أو تلتل معف بظرٍ ، كلن تؼقن:

ُجؾَِس يقُم "أو  "ُجؾَِس الققمُ "، ضرف زماٍن، تبـل لؾؿجفقل فتؼقل: "الخؿقسِ 

 كائب فاطٍؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة.  "الققمُ "، أيـ كائب الػاطؾ؟ "سِ الخؿق

، تبـل "َجَؾَس محؿٌد جؾقًسا صقياًل " أو تلتل معف بؿػعقٍن مطؾٍؼ، كؼقلف:

 "صقيٌؾ "، "جؾقٌس "، أيـ كائب الػاطؾ؟ "ُجؾَِس جؾقٌس صقيٌؾ "لؾؿجفقل فتؼقل: 

كؿا تبعف يف الـصب، يف  "ٌؾ جؾقٌس صقي"يف الرفع،  "جؾقٌس "كعٌت، فؾفذا سقتبع 

 ."َجَؾَس محؿٌد جؾقًسا صقياًل "

َجَؾَس محؿٌد "إذا اجتؿعت هذه الثالثة، أو اثـان مـفا، كلن تؼقل:  فنن قؾ :

 فؿا الذي يـقب طـ الػاطؾ؟  "طؾك الؽرسل الققَم جؾقًسا صقياًل 

َت ما شئَت مـفا، يـقب طـف واحٌد مـفا، أيَّ واحٍد تشاء، فنذا أكبفالجقاب: 

كائب الػاطؾ،  "ُجؾَِس طؾك الؽرسل"الجار والؿجرور ماذا تؼقل يف هذه الجؿؾة؟ 

 مػعقٌل مطؾٌؼ. "جؾقًسا صقياًل "ضرف زماٍن  "الققمَ "
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، وإذا "ُجؾَِس طؾك الؽرسل الققُم جؾقًسا صقياًل "إذا أكبَت الظرف، ماذا تؼقل؟ 

 ."َم جؾقٌس صقيٌؾ ُجؾَِس طؾك الؽرسل القق"أكبَت الؿػعقل الؿطؾؼ، ماذا تؼقل: 

 كختؿ ببعض الشقاهد: 

 .[12]الحاقة:  (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)قال تعالك: 

، ما كقطفا قبؾ أن "َكْػَخةٌ "، كائب الػاطؾ: "ُكِػَخ "الػعؾ الؿبـل لؾؿجفقل: 

 ."َكَػَخ اْلَؿَؾُؽ َكْػَخةً "تؽقن كائب فاطؾ؟ مػعقٌل مطؾٌؼ، 

 .[11]هقد:  (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)قال تعالك: 

يعـل: أكزلف يف  "ِغقَض "، َغاَض اهلُل الؿاَء، "ِغقَض " جفقن:الػعؾ الؿبـل لؾؿ

 "و "الؿاءُ "أسػؾ إرض. وكائب الػاطؾ: 
َ

 لؾؿجفقل، وكائب الػاطؾ  "ُقِضل
ٌّ

مبـل

َْمرُ " ْٕ  ."ا

قضل إمُر، اكتفك وقت هذه الحؾؼة قبؾ أن كستؽؿؾ الشقاهد وكسلل اهلل 

إكف طؾك كؾ شلٍء قديٌر، واهلل أطؾؿ سبحاكف وتعالك أن يجعؾف درًسا مبارًكا كافًعا، 

 وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
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ُ
زض

َّ
 انثايٍ ػشساند

﷽ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف 

 وأصحابف أجؿعقـ، 

 أما بعد.

 وبقاكؿ يف هذه الؾقؾة، لقؾة فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل

الثالثاء، التاسع والعشريـ مـ جؿادى أخرة، مـ سـة ثؿاٍن وثالثقـ وأربعؿائٍة 

ة اإلطراب، حَ ؾمُ وألٍػ، لـعؼد فقفا بحؿد اهلل، الدرس الثامـ طشر مـ دروس شرح 

طؾقف رحؿة اهلل تعالك، يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة، -لؾحريري البصري

 لدرس ُيعؼد يف مديـة الرياض.وهذا ا

، ويف هذا الدرس سقتؽؾؿ "كائب الػاطؾ"يف الدرس الؿاضل، كـا تؽؾؿـا طؾك 

 ، وما بعده مـ الؿػاطقؾ."الؿػعقل بف"طؾك باب  الحريري 

يف هذا الباب، باب  بؼراءة ما قالف الحريري  -كالعادة-كبدأ الدرس

 الؿػعقل بف. تػضؾ يا أخل.

والسالم طؾك رسقل اهلل، الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا، بسؿ اهلل، والصالة 

 ولؾحاضريـ والؿشاهديـ.

 : قان الؿصـػ 
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 تاب ادلفؼٕل تّ
 والـصج لؾؿػعوقن حؽوٌؿ وجوَج 

 

 كؼوووووقلفؿ: صووووواد إمقووووور أركبوووووَا  

ووووووَر طـووووووف الػاطووووووُؾ    ربَّؿووووووا ُأخل

 

 كحووق قوود اسووتقا الخووراَج العاموووُؾ  

 وإن تؼووووؾ كؾووووؿَّ مقسووووك يعؾووووك 

 

 ؾ ففووووووق أولووووووكفؼوووووودل  الػاطوووووو 

 الجؿؾة الػعؾقة لفا ركـان، وهؿا: الػعؾ ومرفقطف.  

ا أن يؽقن مبـقًّا لؾؿجفقل.  ا أن يؽقن مبـقًّا لؾؿعؾقم، وإمَّ  الػعؾ إمَّ

ا أن يؽقن فاطاًل، إذا كان الػعؾ مبـقًّا لؾؿعؾقم، أو يؽقن كائب  ومرفقع الػعؾ إمَّ

 فاطٍؾ إذا كان الػعؾ مبـقًّا لؾؿجفقل.

ا ال  جؿؾة آسؿقة، فؾفا أيًضا ركـان، وهؿا: الؿبتدأ والخرب. وأمَّ

أركان الجؿؾتقـ، درسـاها كؾفا مـ قبؾ يف هذا الؽتاب  هذه إركان، أي:

، درسـا الػاطؾ، ودرسـا كائب الػاطؾ، ودرسـا الؿبتدأ، ودرسـا "ة اإلطرابحَ ؾمُ "

 الخرب. 

ك يف الـحق  ك ، فإ"الؿؽؿالت"ما سقى هذه إركان ُيسؿَّ ركان ُتسؿَّ

، والؿػرد طؿدٌة، وما سقى إركان يسؿقف "الُعؿد"إركان، ويسؿقفا الؿتؼدمقن 

الـحقيقن: الؿؽؿالت، والؿتؼدمقن ُيسؿقن الؿؽؿالت بالػضالت، والجؿع 

 فضؾٌة. فإركان كؿا رأيتؿ درسـاها كؾفا.

ة أن سقبدأ الحريري بالؽالم طؾك الؿؽؿالت، مؽؿالت الجؿؾتقـ، آسؿق

والػعؾقة، والؿؽؿالت كثقرٌة، هـاك مؽؿالٌت مـصقبٌة، وهـاك مؽؿالٌت مجرورٌة، 

 وهـاك التقابع. هذه الؿؽؿالت التل تليت بعد أركان الجؿؾتقـ. 

َّٓ أنَّ  "ذهب محؿدٌ " إذا قؾَ  مثً : ففذه جؿؾٌة فعؾقٌة قد استقفت ركـقفا، إِ

لؿ يؼقِّد بشلٍء مـ الؼققد، ثؿ إنَّ يعـل:  "ذهب محؿدٌ "الػعؾ فقفا كؿا ترون ُمطؾٌؼ، 
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ؾ  العربل قد يؼصد يف كالمف إلك أن يؼقِّد هذا الػعؾ بشلٍء مـ الؼققد، وأن يؽؿِّ

ؾ.   الجؿؾة ٕداء معـك ٓ ُيمديف إٓ هذا الؿؽؿِّ

، قد يريد العربل أن ُيبقـ زمان الذهاب، فقؼقل: "ذهب محؿدٌ "يف  مثً :

لقاًل  "ذهب محؿٌد لقاًل "، فؼقلـا: "و يقم الخؿقسذهب محؿٌد صباًحا، أو: لقاًل، أ"

مـ حقث الرتكقب الؾػظل، كؼقل: مؽؿٌؾ: ٕكف لقس مـ أركان الجؿؾة، لؽـ هذا 

الؿؽؿؾ لف فائدٌة ٓ يمديفا إٓ هذا الؿؽؿؾ، لقس معـك أكف مؽؿٌؾ، أو كؿا يؼقل 

الزائد الذي  جقده كعدمف، ٓحظ أنَّ والؿتؼدمقن: فضؾٌة، يعـل أكف ٓ حاجة إلقف، أو 

وجقده كعدمف، ٓ يمدي معـك زائًدا، أما الؿؽؿؾ أو الػضؾة، يعـل: لقس مـ أركان 

الجؿؾتقـ، وإن كان يمدي معـًك، وقد يؽقن هذا الؿعـك هق الؿؼصقد أصاًل 

، أو "جؾس محؿٌد أمام إستاذ"بالجؿؾة، أو ربؿا ُيبقـ مؽان الػعؾ، كلن تؼقل: 

، أو ربؿا يبقـ "ذهب محؿٌد خقًفا مـؽ"حدث الػعؾ  يبقـ سبب الػعؾ، أي: لؿاذا

، أو ربؿا تؽؿؾ "ذهب محؿٌد ُمسرًطا، أو خائًػا"حالة محؿٍد وقت الذهاب، 

، أو ربؿا تؽؿؾ الجؿؾة بتابٍع، "ذهب محؿٌد إلك الؿسجدِ "الجؿؾة بجارٍّ ومجروٍر 

قف آخر أو تعطػ طؾ "ذهب محؿٌد الؽريؿُ "إما تابع يبقِّـ صػًة مـ صػات الػاطؾ 

 وغقر ذلؽ. "ذهب محؿٌد وخالدٌ "

أنَّ أركان الجؿؾتقـ قد يليت بعدهؿا مؽؿالٌت، وهذه الؿؽؿالت  معـك ذلؽ:

 كثقرٌة، بعضفا مـصقٌب، وبعضفا مجروٌر، وبعضفا تقابع. 

  :ٍّٕ ،ٌ٘  فاملهنالت امليصْبات تطع

 الؿػاطقؾ الخؿسة:

 الؿػعقن بف. -1

 ر  الؿؽان.والؿػعقن فقف، أي ضر  الزمان وض -3

 والؿػعقن لف، أي الؿػعقن مـ أجؾف، أو الؿػعقن ٕجؾف. -2
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 الؿػعقن معف. -1

 الؿػعقن الؿطؾؼ. -5

 الحان. -6

 التؿققز. -7

 الؿستثـك. -8

 الؿـادى. -9

شقًئا مـفا إلك  ففذه تسعة مؽؿالٍت مـصقباٍت، لؿ يذكر الحريري 

 أن، أن سقبدأ بذكر بعضفا.

 سّزات، فَٕ غٔٝاٌ: ّأما املهنالت اجمل 

 آسؿ الؿجرور بحر  الجر. -1

 آسؿ الؿجرور با ِافة. -3

وهذان ذكرهؿا الحريري مـ قبؾ، وشرحـاهؿا، ذكرهؿا قبؾ الؿرفقطات، 

طرفـا أكف ذكر الؿجرورات قبؾ الؿرفقطات، يعـل: ذكر الؿؽؿالت الؿجرورات 

 وشرحـاها.

  :ٌ٘  ّأما املهنالت التْابع، فَٕ أزبع

 لـع .ا-1

 الؿعطق . -3

 التقكقد. -2

 البدن. -1

 ة.حَ يف آخر الُؿؾ -إن شاء اهلل-ولؿ يذكرها، وسقذكرها
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فعرفـا أن لؿاذا سقبدأ بالؽالم طـ الؿػعقل بف بعد أن اكتفك مـ إركان، 

لؿ يتؼـ الرتتقب جقًدا، فالحريري  سقبدأ أن بذكر هذه الؿؽؿالت، إٓ أكف 

ؿتؼدمقـ، وقد ترتب الـحق بعده بطريؼٍة أوضح، وأكثر دقًة، ُيَعدُّ مـ الـحقيقـ ال

الؿػاطقؾ بف، "فسـجد أن أكف سقذكر هذه الؿؽؿالت الؿـصقبات، وهل: 

والحال، والتؿققز، والؿستثـك، والؿـادى، وسُقدخؾ بقـفا كقاسخ آبتداء، 

وسُقدخؾ بقـفا بعض إسالقب كالتعجب، وسُقدخؾ بقـفا بعض أبقاب الصرف، 

، وكحـ "أيًضا ذكر الؿجرورات قبؾ الؿرفقطات، ففذا بقاٌن لرتتقب الؿؽؿالتو

 .سـسقر طؾك ترتقب الحريري 

، وهق مـاسٌب بعد "ضــُت وأخقاهتا"سقذكر الؿػعقل بف، وسقذكر بعده باب 

،  "ضــُت وأخقاهتا"الؿػعقل بف: ٕكـا سـعرف أنَّ  ًٓ ًٓ أو تـصب مػعقلْقـ، مػعق

ًٓ ثاكًقا،  فؽان مـاسًبا أن يذكرها بعد باب الؿػعقل بف، ثؿ سقذكر باب اسؿ ومػعق

الػاطؾ وطؿؾف، وٓ بلس، مـاسٌب: ٕكف سقذكر اسؿ الػاطؾ، وأكف يعؿؾ طؿؾ 

الػعؾ فقرفع الػاطؾ ويـصب الؿػعقل بف، فذكره بعد الؿػعقل بف، فلكؿؾ الؽالم 

 ا الحال والتؿققز. طؾك الؿػعقل بف بذلؽ، ثؿ سقذكر بؼقة الؿػاطقؾ، وسقذكر بقـف

 إذن، سـبدأ الؽ   طـ الؿػاطقؾ الخؿسة، 

 ما املفاعٔل اخلنط٘؟ 

 الؿػعقن بف. -1

 الؿػعقن معف. -3

 الؿػعقن فقف، ضر  الزمان، وضر  الؿؽان. -2

 الؿػعقن لف، مـ أجؾف. -1

 الؿػعقن الؿطؾؼ. -5

ك الؿػاطقؾ الخؿسة.   ُتسؿَّ
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ا الـصب، وفائدهتا متؼاربٌة، فؽؾ حؽؿف -كؿا سقليت-الؿػاطقؾ الخؿسة كؾفا

الؿػاطقؾ فائدهتا: تؼققد الػعؾ بؼقٍد مـ قققده، يعـل الؿتؽؾؿ العربل، إما أن يطؾؼ 

سافر "، "ذهب محؿدٌ "الػعؾ، أي: إما أن يجعؾ الػعؾ مطؾًؼا، كؿا قؾـا قبؾ قؾقٍؾ: 

، وقد ، يعـل: فؼط ُيسـد الػعؾ إلك الػاطؾ إسـاًدا ُمطؾًؼا"جؾس زيدٌ "، "الرجُؾ 

 يحتاج أن يؼقده بشلٍء مـ قققده، أي: أن يؼقد الػعؾ بشلٍء مـ قققده، وقققده كثقرٌة. 

مـ قققده، هذه الؿػاطقؾ، فالؿػعقل بف ُيبقـ الشلء الذي وقع الػعؾ طؾقف، كؿا 

سقليت يف شرحف، والؿػعقل فقف ضرف الزمان، وضرف الؿؽان، يبقـ الزمان 

ؿػعقل لف، أو مـ أجؾف، ُيبقـ السبب الذي وقع والؿؽان الذي وقع الػعؾ فقف، وال

الػعؾ لف، يعـل مـ أجؾف، وهؽذا، فؽؾفا تؼقد الػعؾ بشلٍء مـ قققده، لؽل 

كستقطب هذا إمر، دطقكا كـظر يف هذا الؿثال، مثال كحاول أن كجؿع فقف هذه 

 الؿػاطقؾ.

، "كراًما شديًداأكرَم الطالُب إستاَذ الققَم أماَم الؿسجِد احرتاًما لف إ" كؼقن:

، يؼقلقن: الػعؾ هق مؾؽ جؿؾتف، فؾفذا كؾ إسؿاء "أكرم"الجؿؾة تبدأ بالػعؾ 

ستدور يف فؾؽ الػعؾ، فؾفذا يؼال يف اإلطراب: إذا أردَت أن يـؽشػ إطراب 

آسؿ، فاطرف طالقتف بالػعؾ، إذا جاءك فعٌؾ، فإسؿاء التل بعده يـؽشػ إطراهبا 

 يعـل: اإلكرام.  "أكرم"لػعؾ الذي طـدكا بؿعرفة طالقتفا بالػعؾ، ا

 ما ط قة الطالج با كرا ؟  "أكرَ  الطالُج إستاذَ "

 : فاطؾف، إذن كؼقل: الطالب فاطٌؾ. الجقاب

 ما ط قة إستاذ با كرا ؟ 

هق الذي وقع اإلكرام طؾقف، فـؼقل: مػعقٌل بف: ٕن الؿػعقل بف: هق آسؿ 

 عؾ طؾقف. الذي يبقـ الشلء الذي وقع الػ

 باإلكرام؟  "الققمَ "ما طالقة  "أكرَم الطالُب إستاَذ الققمَ "
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مػعقٌل اإلكرام فقف، أي: يف زماكف، فـؼقل:  "الققم"زماكف، يعـل: الجقاب: 

 مػعقٌل فقف، وإدق: مػعقٌل يف زماكف، وإدق: ضرف زماٍن.

ما  "أماَم الؿسجد"هذا الؿؽان:  "أكرَم الطالُب إستاَذ الققَم أماَم الؿسجدِ "

طالقتف باإلكرام؟ مؽان اإلكرام، يعـل: هذا الؿؽان مػعقٌل اإلكرام فقف، يف مؽاكف، 

 كؼقل: مػعقٌل فقف، أو مػعقٌل يف مؽاكف، أو ضرف مؽاٍن.

ما العالقة بقـ اإلكرام  "أكرَم الطالُب إستاَذ الققَم أماَم الؿسجِد احرتاًما لف"

 وآحرتام؟ 

 "آحرتام"اإلكرام طؾقف؟ ٓ، فقف؟ ٓ، مـ أجؾف؟ كعؿ، إذن  مػعقٌل  آحترا :

مـ أجؾف، ثؿ  "اإلكرام"مػعقٌل،  "آحرتام"مػعقٌل مـ أجؾف، قديًؿا كان ُيؼال: 

 اختصروا، فؼالقا: مػعقل مـ أجؾف، أو لف، أو ٕجؾف.

، هؾ هـاك "أكرَم الطالُب إستاَذ إكراًما شديًدا"، "إكراًما شديًدا" عؿ قان:

 ؟ أم لقس بقـفؿا طالقٌة؟ "أكرم"والػعؾ  "إكراًما"طالقٌة بقـ 

؟ الجقاب:  بقـفؿا طالقٌة، ما كقع هذه العالقة؟ هؾ هل طالقٌة مؼقدٌة بحرف جرٍّ

 يعـل: هؾ اإلكرام مػعقل اإلكرام طؾقف؟

 هؾ ا كرا  مػعقن ا كرا  فقف؟

 هؾ اإلكرام مػعقل اإلكرام مـ أجؾف؟ ٓ. 

كرام؟ كعؿ، اإلكرام هق مػعقل أكرم، والعالقة بقـفؿا طالقٌة هؾ اإلكرام هق اإل

ًٓ فقف،  ًٓ ٕكرم، لقس اإلكرام مػعق ، يعـل: لقس مػعق مطؾؼٌة غقر مؼقدٍة بحرف جرٍّ

ًٓ طؾقف، أو مػعق ٕجؾف، ٓ، اإلكرام هق مػعقل أكرم، يؼقل: هق الؿػعقل  ًٓ أو مػعق

تػفؿقن أين فعؾت  "جؾسُت "لؽؿ:  الحؼقؼل، أو الؿػعقل الؿطؾؼ، يعـل: إذا قؾت

 يعـل: جؾسُت جؾقًسا.  "جؾسُت "الجؾقس، 

 ققاًما.  ُت يعـل: فعؾُت الؼقام، يعـل: قؿ "قؿت"
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يعـل: حػظت حػًظا، فؿـذ أن أققل: حػظُت، يعـل فعؾُت الحػظ،  "حػظُت "

فالحػظ هق الؿػعقل الحؼقؼل لؾػعؾ، مفؿا أتقت بػعٍؾ، فؿػعقلف الحؼقؼل هق 

كؽ إذا قؾت: ذهبُت، يعـل فعؾت الذهاب، ذهبُت، يعـل ماذا فعؾُت؟ ما مصدره: ٕ

الؿػعقل الذي فعؾتف؟ الذهاب، ففق مػعقلف الحؼقؼل، أو يؼقلقن: الؿػعقل 

 الؿطؾؼ، يعـل هق مػعقلف الحؼقؼل، غقر الؿؼقد بحرٍف مـ حروف الجر.

ك"، الػعؾ "تؿشقُت والشاصَئ " وإذا قؾ : والػاطؾ الؿتؽؾؿ،  "تؿشَّ

، كقػ تعرف إطراب الشاصئ بؿعرفة طالقتف بالػعؾ؟ أو "الشاصَئ "، و"تؿشقُت "

ما العالقة بقـ الشاصئ والػعؾ؟ هؾ الشاصئ وقع الػعؾ طؾقف؟ أو وقع فقف؟ أو وقع 

 مـ أجؾف؟ أو وقع بؿصاحبتف؟ 

كان ُمصاحًبا لؾػاطؾ، يعـل: مقجقًدا يف حضرتف، يف  وقع بؿصاحبتف، يعـل:

ا الػعؾ، فـؼقل: إن الشاصئ مػعقل التؿشل بؿعقتف، صحبتف، وهق يػعؾ هذ

 بصحبتف، يؼقلقن: مػعقٌل معف، هذا الؿػعقل معف، يعـل: مػعقل التؿشل بؿعقتف.

هذه الؿػاطقؾ طؿقًما، سقذكرها الحريري واحًدا واحًدا، وكشرحفا بالتػصقؾ 

 . مع الحريري 

 . "الؿػعقل بف"فذكر الؿػعقل بف، قال: باب  -الحريري-ابتدأ

 ما تعريػ الؿػعقن بف؟ 

هق آسؿ الذي يبقِّـ الشلء الذي وقع  كستطقع أن ُكَعرل  الؿػعقن بف بلكف:

: الػعؾ وقع طؾك ماذا؟   الػعؾ طؾقف، أي أنَّ

، ٓ شؽ، هذا الشلء الؿعقـ، ما الذي يدل طؾقف يف  ـٍ وقع طؾك شلٍء معق

ُيسؿقف الـحقيقن:  الؽالم؟ آسؿ الذي يدل طؾك الشلء الذي وقع الػعؾ طؾقف

ًٓ بف"  ."مػعق

 ، هذا فعٌؾ. "َفَتَح " طـدكا مثً :



 e 

g h 
f  349 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 
 

 الَػْتُح َوَقَع َطَؾك َماَذا؟ أو ما آسؿ الذي ُيبقـ الشلء الذي وقع الػتح طؾقف؟

 ، الػتح وقع طؾك ماذا؟ "َفَتَح الطَّالُب الؽتاَب "اكظر، لق قؾَت مثاًل: 

 مػعقٌل بف.  الؽتاب:

 . "مػعقٌل بف"الَػْتُح وقع طؾك الباب  "اَب َفَتَح الَحارُس البَ "

ؾ َمعرفة الؿػعقل بف.   ولفذا كستطقع أن كجعؾ ضابًطا ُيسفِّ

ب إمر. ؾ وتؼرِّ ؾ إمر، لقست يف ققة التعريػ، لؽـفا تسفِّ  الضقابط ُتسفِّ

 طؾك ماذا وقع الػعؾ؟ ِابط الؿػعقن بف، أكف جقاب َققُلـا:

 ، كؼقل: طؾك ماذا وقع الػتح؟"فتح الحارُس الباَب " فنذا قؾَ :

 مػعقٌل بف. "الباب"طؾك الباب، إذن  تؼقن:

ـَ " ؟ يعـل "كصر"طؾك ماذا وقع الػعؾ  "كصر"، الػعؾ: "َكَصَر اهلُل الُؿسؾِِؿق

 طؾك ماذا وقع الـصر؟ 

 طؾك الؿسؾؿقـ، مػعقٌل بف.الجقاب: 

اءة وقعت طؾك الؼر ؟ يعـل:"قرأ"، طؾك ماذا وقع الػعؾ "َقَرَأ َأخل الُؼرَآن"

 ماذا؟

ب الؿػعقل بف. وقع  طؾك: ؾ ويؼرِّ  الؼرآن، مػعقٌل بف. ضابٌط يسفِّ

ب الؿػعقل بف والػاطؾ بلن كسلل طـ الػاطؾ والؿػعقل بف  كستطقع أيًضا أن ُكؼرِّ

مـ صقغة الػعؾ، أن كسلل طـ الػاطؾ يعـل: لػظ الػاطؾ، وطـ لػظ الؿػعقل بف 

 فاطٌؾ ومػعقٌل.  "فتح"، كلخذ مـ "حارُس الباَب فتح ال"بصقغة الػعؾ، فنذا قؾَت: 

 مـ الػاتح؟ الػاتح هق هذا الػاطؾ.  كؼقن:

ما الؿػتقح؟ هذا الؿػعقل بف، فاطٌؾ فاتٌح، مػتقٌح مػعقٌل، طؾك كػس القزن، 
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 الػاتح هق الحارس ففق الػاطؾ، والؿػتقح، هق الباب ففق الؿػعقل بف.

والؿؼروء هق: الؿػعقل بف، فالؼارئ  ، الؼارئ هق: الػاطؾ،"قرأ أخل الؼرآن"

 مػعقٌل بف. "الؼرآن"هق الػاطؾ، والؿؼروء  "أخل"

، هـاك كاصٌر ومـصقٌر، فالـاصر هق: اهلل، فاطٌؾ، "كصر اهلل الؿسؾؿقـ"

 مػعقٌل بف. "الؿسؾؿقـ"والؿـصقر هؿ: 

، هـاك حافٌظ ومحػقٌظ، مـ الحافظ يف هذا الؿثال؟ "حػظـل اهلل" لق قؾ :

طٌؾ ممخٌر، والؿحػقظ الؿتؽؾؿ، ما الذي يعقد إلك الؿتؽؾؿ يف الجؿؾة؟ ياء اهلل، فا

 إذن ياء الؿتؽؾؿ كؼقل: مػعقٌل بف، لؿاذا؟  "حػظـل"الؿتؽؾؿ، 

 هق آسؿ الذي يدل طؾك َمـ َيَؼع الػعؾ طؾقف.  -كؿا طرفـا-ٕن الؿػعقل بف

 ؿ مػعقٌل بف.ما الذي يدل طؾك الؿتؽؾؿ هـا؟ ياء الؿتؽؾؿ، كؼقل: ياء الؿتؽؾ

الػعؾ الذي طـدكا اإلكرام، فقف ُمؽِرٌم فاطٌؾ، وفقف ُمؽَرٌم  "أكرمتؽ" لق قؾُ :

 مػعقٌل بف. 

الؿتؽؾؿ هق الُؿؽِرم، ما الذي يعقد  "أكرمتَؽ "مـ الُؿؽِرم؟ الؿتؽؾؿ، تؼقل: 

، فـؼقل: تاء الؿتؽؾؿ فاطٌؾ، "أكرمُت "إلك الؿتؽؾؿ يف هذا الؿثال؟ تاء الؿتؽؾؿ 

م، الذي وقع اإلكرام طؾقف؟ الؿخاصب، ما الذي يعقد إلك الُؿخاصب يف هذا والُؿؽرَ 

 ؟ الؽاف، كؼقل: تاء الؿتؽؾؿ فاطٌؾ، وكاف الؿخاصب مػعقٌل بف."أكرمتؽ"الؿثال 

ؾ طؾقؽ معرفة الػاطؾ مـ الؿػعقل بف.  ففذه ضقابط تسفِّ

 الحريري يف إبقات التل ذكركاها، لؿ يذكر تعريػ الؿػعقل بف.

  حهه املفعْل بُ اإلعسابٕ؟  ما 

 هق الـصب. الؿػعقل بف حؽؿف الـصب.

 كؼقل: مـصقٌب، أم كؼقل: يف محؾ كصٍب. 
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 )مـصقٌب(.

 دائًؿا؟

الؿػعقل بف حؽؿف اإلطرابل هق الـصب، الحؽؿ هق الـصب، ما الؿصطؾح 

 الذي كستعؿؾف يف بقان الحؽؿ، هؾ كؼقل: مـصقٌب؟ أم يف محؾ كصٍب؟ 

 )يف محؾ كصٍب(.

 يجقب؟ تػضؾ. مـ

)يؽقن طؾك حسب، إذا كان مثاًل اسًؿا مبـقًّا، فـؼقل: يف محؾ كصٍب، وأما إذا 

 كان آسؿ ُمعرًبا، فـؼقل: مـصقٌب(.

أحسـَت. هذه الؿسللة كرركاها يف باب اإلطراب والبـاء، وكرركاها يف الؿبتدأ 

 والخرب، ويف الػاطؾ، ويف كائب الػاطؾ.

عقل بف اسًؿا ُمعرًبا، قؾـا: مـصقٌب، وإذا كان الحؽؿ الـصب، فنذا كان الؿػ

الؿػعقل بف اسًؿا مبـقًّا قؾـا يف محؾ كصٍب، فؿـصقٌب ويف محؾ كصٍب، كالهؿا يدل 

 طؾك أن الحؽؿ اإلطرابل هق الـصب. 

 حؽؿف الـصب، وهق ُمعرٌب.  لؽـ مـصقٌب، يعـل:

.  ويف محؾ كصٍج، يعـل:
ٌّ

 حؽؿف الـصب، وهق مبـل

 ما إطرابف؟  "محؿًدا"، فـ"رمُت محؿًداأك" فنذا قؾَ :

 مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف الػتحة. 

 ، مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف القاء. "أكرمُت الؿفـدسقـ"أو 

مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف إلػ، تـتبف لعالمة  "أكرمُت أباك"أو 

 الـصب.

، الؽاف مػعقٌل بف، "أكرمتؽ" وأما إذا كان الؿػعقن بف اسًؿا مبـقنا، كؼقلؽ:
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مـصقٌب أو يف محؾ كصٍب؟ كؼقل: كاف الخطاب، أو كاف الؿخاصب مػعقٌل بف، 

 طؾك الػتح. 
ٌّ

 يف محؾ كصٍب مبـل

، أو "أكرمُت سقبقيف"، أو "أكرمُت الذي طـدك"، أو "أكرمُت هذا"أو 

ؾك ، يف كؾ الؿبـقات كؼقل: مػعقٌل بف يف محؾ كصٍب، مبـل ط"أكرمُت همٓءِ "

 حركة آخره.

حؽؿ الؿػعقل بف اإلطرابل وهق الـصب، كصَّ طؾقف الحريري، فؼال: 

 ."أوجبا"، ويف بعض الروايات: "والـصب لؾؿػعقل حؽٌؿ وجَب "

 والـصج لؾؿػعوقن حؽوٌؿ وجوَج 

 

 كؼوووووقلفؿ: صووووواد إمقووووور أركبوووووَا  

 ًبا(.فذكر أنَّ ُحؽَؿف الـَّصب، ومثَّؾ لف هبذا الؿثال الؾطقػ: )صاد إمقر أرك 

 كسلل مـ الذي فعؾ الصقد؟ وما الذي وقع طؾقف الصقد؟ 

 الذي فعؾ إمقر، ففق الػاطؾ، والذي وقع طؾقف الصقد إركب، مػعقٌل بف.

 مـ الصائد؟  أو كؼقن:

 الصائد هق إمقر فاطٌؾ. 

 وما الؿصقد؟ الؿصقد إركب، ففق مػعقٌل بف.

اب الؿػعقن بف، سـذكر مـفا هـا  أيًضا ِقابط تػقد يف معرفة هذا الباب، ب

 ِابطْقـ إطرابقْقـ:

 فنً الضْابط اإلعسابٔ٘ اليت تفٔد يف باب املفعْل بُ: 

 ؟"هقؽ"، مـ يعرف ضؿائر "هقؽ"معرفة إطراب ضؿائر 

 )ضؿائر الـَّصب الؿتصؾة(.

الضؿائر الؿتصؾة الخاصة بالـصب والجر، ما فقف ضؿائر كصٍب متصؾٌة، 

 الضؿائر الؿتصؾة تسعٌة، وهل:  -مـ قبؾ كؿا شرحـا-الضؿائر الؿتصؾة
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تاء الؿتؽؾؿ، ألػ "، وهل: "تقاين" خؿسٌة خاصٌة بالرفع، وهل ِؿائر:

، وهذه تؽؾؿـا طؾقفا يف باب "آثـقـ، واو الجؿاطة، ياء الؿخاصبة، كقن الـسقة

الػاطؾ: ٕن أكثر ما تؽقن طؾقف يف اإلطراب، أن تؽقن فاطاًل، وقد تؽقن كائب 

 اسًؿا لؾػعؾ الـاسخ. فاطٍؾ، أو

بؼل أربعة ضؿائر، فقف ثالثة ضؿائر خاصٌة بالـصب والجر، يعـل: قد تليت 

ا، ولؽـفا ٓ تليت رفًعا، وهل:  ياء التؽؾؿ، وكاف الخطاب، "كصًبا، وقد تليت جرًّ

 . "وهاء الغقبة

ياء الؿتؽؾؿ، وياء الؿتؽؾؿة، وكاف الخطاب يشؿؾ: كاف  يا  التؽؾؿ يشؿؾ:

 كاف الؿخاصبة، وهاء الغقبة يشؿؾ: هاء الغائب، وهاء الغائبة.الؿخاصب، و

 ، هاء ياء كاف."هقؽ"كجؿعفا يف 

هذه الضؿائر ٓ يخرج إطراهبا طـ أربعة أطاريب طؾك كثرهتا الؽاثرة يف 

 الؽالم، طؾك كثرة استعؿالفا يف كالم العرب، إطراهبا يـحصر يف أربعة أطاريب: 

جر، صبًعا لـ يؽقن فقفا رفٌع، ألقست ضؿائر اثـقـ يف الـصب، واثـقـ يف ال

 متصؾًة؟ يعـل: ٓبد أن تتصؾ بؿا قبؾفا؟ 

، "أكرمف محؿدٌ "، "أكرمؽ محؿدٌ " فنذا اتصؾ  بػعٍؾ ففل مػعقٌن بف، مثؾ: -

ؿـل"، "أططاين"، "أكرمـل محؿدٌ "  وهؽذا. "ضربؽ"، "طؾَّؿف"، "ففَّ

  إذن، إذا اتصؾت بػعٍؾ، ففل مػعقٌل بف يف محؾ كصٍب.

إن "، ففل اسٌؿ لـ"إكف"و "إكؽ"، و"إين"، كـ"إن وأخقاهتا"وإذا اتصؾت بـ -

إن "، مػعقل بف أو اسؿ لـ"هقؽ"يف محؾ كصٍب، إذن ففذان كصٌب لـ "وأخقاهتا

 ."وأخقاهتا

، ففل "لل"أو  "لف"أو  "الؽتاب لؽ"إذا اتصؾت بحرف جٍر، كـ والجر: -

.  حقـئٍذ ضؿقر يف محؾ جرٍّ
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، ففل ُمضاٌف "كتابف"أو  "كتابؽ"أو  "كتابل" اسٍؿ، كـإذا اتصؾت ب والثاين: -

.  إلقف يف محؾ جرٍّ

إذن، هذه الضؿائر ٓ يخرج إطراهبا طـ أربعة أطاريب: اثـقـ يف الـصب، إذا 

ففل اسٌؿ  "إن واخقاهتا"اتصؾت بػعٍؾ ففل مػعقٌل بف يف محؾ كصٍب، أو اتصؾت بـ

اسٍؿ، ففل مضاٌف إلقف يف محؾ لفا يف محؾ كصٍب، واثـقـ يف الجر، إذا اتصؾت ب

. ، ففل ضؿقٌر يف محؾ جرٍّ ، أو اتصؾت بحرف جرٍّ  جرٍّ

لذلؽ اكحصركا وطرفـا إطراب هذه الضؿائر، قؾَّؿا تخرج هذه الضؿائر طـ 

 هذه إطاريب، ففذا ضابٌط مفؿٌّ يف هذا الباب.

 ُمتصؾة بػعٍؾ ماذا تؽقن؟  "هقؽ"إذن متك ما رأي  

ًٓ بف يف مح  ؾ كصٍب. تؽقن مػعق

 هؾ يؿؽـ أن تؽقن فاطاًل؟ 

، ما يؿؽـ أن تؼقل: إن اهلل مػعقٌل بف: ٕن "حػظـل اهلل" ٓ، فنذا قؾ  مثً :

الؿػعقل بف ياء الؿتؽؾؿ، ياء الؿتؽؾؿ اتصؾت بػعٍؾ، مػعقٌل بف، فؽؾ ما اتصؾت 

 بالػعؾ، هل الؿػعقل بف، والػاطؾ غقرها.  "هقؽ"

ؿـل إستاذ" بـل أبل طؾَّؿـل أو"، "ففَّ  . وهؽذا. "أدَّ

 "إيَّاي"أيًضا يتعؾؼ بنطراب ضؿائر  ِابٌط آخر يف هذا الباب، باب الؿػعقن بف:

 ، هذه ضؿائر الـَّصب الؿـػصؾة."إيَّاه"و "إيَّاك"و

 قؾـا يف الضؿائر إهنا قد تؽقن مـػصؾًة، والضؿائر الؿـػصؾة ستٌة: 

 . "هق وفروطفا"و "أكت"و "أكا"ثالثٌة لؾرفع،  -

 ."إيَّاه، وفروطفا"، و"إيَّاك"، و"إيَّاي"ثٌة يف الـصب: وثال -

هذه أغؾب إطراهبا  "إيَّا"الضؿائر الؿبدوءة بـ "إيَّاه"، و"إيَّاك"، و"إيَّاي"هذه 
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، أو "إيَّاه"، أو"إيَّاك"، أو"إيَّاي"مػعقٌل بف، وقؾَّؿا تخرج طـ ذلؽ، فنذا رأيت 

َـّ "، أو "إيَّاكؿ" ًٓ بف، وهؽذا ، فغالًبا تؽقن مػع"إيَّاه يف الؼرآن الؽريؿ، إذا  "إيَّاي"ق

ڑ ک ک ک )يف الؼرآن الؽريؿ مػعقٌل بف،  "إيَّاه"، "إيَّاك"، "إيَّاي"رأيت 

ٌغ، و "إٓ"، [15]يقسػ:  (کگ ٿ ٿ ٿ )مػعقٌل بف.  "إيَّاه"هذا استثـاٌء ُمػرَّ

ٌم طؾك ا"إيَّاك"، ما إطراب [5]الػاتحة:  (ٿ لػعؾ، ؟ مػعقٌل بف، لؽـف ُمؼدَّ

كعبدَك، " -واهلل أطؾؿ-والؿػعقل بف يجقز أن يتؼدم، وٓ يجقز أن يتلخر، وإصؾ

َم الضؿقر ُقؾَِب إلك ضؿقٍر مـػصٍؾ:  "وكستعقـَؽ  َم الضؿقر الؽاف، فؾؿا ُقدِّ ثؿ ُقدِّ

ٌم. "إيَّاك"  [5]الػاتحة: (ٿ ٿ)لؽل يستؼؾ ويؼقم بـػسف، فؼقؾ:   مػعقٌل بف ُمؼدَّ

ٌم، يعـل: بؾ تدطقكف، [11عا : ]إك (ے ۓ ۓ)قال:  ، إيَّاه مػعقٌل بف ُمؼدَّ

م الؿػعقل بف.  ثؿ تؼدَّ

م."إيَّاك أطـل"  ، إيَّاك: مػعقٌل بف ُمؼدَّ

 مػعقٌل بف، وهؽذا. ، إيَّا :"ما أحج إٓ إيَّا "

 ففذان ضابطان مفؿان مػقدان يف باب الؿػعقل بف.

عقل بف، وهل: الؽالم طؾك كـتؼؾ إلك مسللٍة أخقرٍة يف هذا الباب، باب الؿػ

ر؟ م، وأيفؿا ُيمخَّ  ترتقب الؿػعقل بف مع الػاطؾ، أيفؿا ُيؼدَّ

إصؾ أن يتؼدَّ  الػاطؾ، وأن يتلخر الؿػعقن بف، كؼقن: هذا هق إصؾ، كؿا 

 قان ابـ مالؽ يف ألػقتف:

 وإصوووؾ يف الػاطوووؾ أن يتصوووَؾ 

 

 وإصوووؾ يف الؿػعوووقن أن يـػصوووَؾ  

ؾ أن يليت بعد الػعؾ مباشرًة، يتصؾ بف، وإصؾ يف إصؾ يف الػاط كؼقن: 

الؿػعقل بف أن يـػصؾ طـ الػعؾ، والذي يػصؾ بقـفؿا الػاطؾ، هذا إصؾ، ثؿ 

 ."وقد ُيجاُء بخالِف إصؾِ "قال: 

فتح "فإصؾ أن يتؼدم الػاطؾ، وأن يتلخر الؿػعقل بف، كؼقلؽ:  إذن:
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، وكؼقلف تعالك: "اهلل الؿسؾؿقـ كصر"، و"قرأ أخل الؼرآنَ "، و"الحارُس الباَب 

 .[38]آن طؿران:  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)

م الؿػعقل بف طؾك الػاطؾ،  ومع ذلؽ فقجقز أن كخالػ هذا إصؾ، فـؼدِّ

 فقتلخر الػاطؾ طؾك الؿػعقل بف، إذا لؿ يؿـع مـ ذلؽ ماكٌع.

 إذن، فإصؾ يف التؼديؿ والتلخقر أكف جائٌز، إذا لؿ يؿـع مـ ذلؽ ماكٌع. 

م ما أكت والضاب ط يف التؼديؿ والتلخقر إذا لؿ يؿـع مـف ماكٌع، البالغة، يعـل تؼدِّ

قرأ أخل "، "فتح الباَب الحارُس "أو  "فتَح الحارُس الباَب "أطـَك بف، تؼقل: 

ـَ "، "قرأ الؼرآَن أخل"، أو "الؼرآنَ  ـَ اهللُ "أو  "كصَر اهلُل الؿسؾؿق ، "كصَر الؿسؾؿق

ٕكف البالغة هل مطابؼة الؽالم لؿؼتضك الحال، بحسب البالغة التل تؼتضل ذلؽ: 

يعـل إذا كـت تعتـل وهتتؿ بلن تبقِّـ الذي فعؾ الػتح، مـ الذي فتح الباب؟ فحقـئٍذ 

م الػاطؾ، تؼقل:  ، فنذا كـت تعرف أن الحارس فتح، "فتَح الحارُس الباَب "تؼدِّ

م ما هق أشد ا "فتَح الباَب الحارُس "لؽـ فتح ماذا؟ تؼقل:  طتـاًء طـد تؼدِّ

 الُؿخاصب، وطـد الؿتؽؾؿ.

، ما الذي جاء؟ [11]الؼؿر:  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ): -سبحاكف وتعالك-قال

 الـُُّذر، فاطٌؾ ممخٌر، الـذر جاءت َمـ؟ 

م، و ، آن فرطقن:"آَن فِْرَطْقنَ "جا ت  فاطٌؾ ممخٌر،  "الـُُّذر"مػعقٌل بف ُمؼدَّ

م "َجاَءْت الـُُّذُر آَل فِْرَطْقنُ  َوَلَؼدْ "وإصؾ الؾغقي يف غقر الؼرآن أن ُيؼال:  ، ثؿ تؼدَّ

ر الػاطؾ.  الؿػعقل بف، وُأخِّ

هذا الحؽؿ، وهق جقاز تؼديؿ الؿػعقل بف طؾك الػاطؾ ما لؿ يؿـع ماكٌع، أشار 

َر طـف الػاطُؾ "إلقف الحريري يف ققلف:   يعـل طـ الؿػعقل بف. "ربَّؿا ُأخِّ

ووووووَر طـووووووف الػاطووووووُؾ   ربَّؿووووووا ُأخل

 

 قا الخووراَج العاموووُؾ كحووق قوود اسووت 

يدل طؾك أن تؼديؿ الؿػعقل بف طؾك الػاطؾ خالف إصؾ،  "ُربَّؿا"فؼقلف:  



 e 

g h 
f  357 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 
 

الػعؾ  "استقىف الخراَج العامُؾ "ولؽـف جائٌز، إذا لؿ يؿـع مـف ماكٌع، ومثَّؾ لف بؼقلف: 

، مـ الؿستقيف؟ العامؾ، ففق الػاطؾ، ما الؿستقَفك؟ الخراج، ففق "استقىف"طـدكا 

ٌم.مػعقٌل   بف ُمؼدَّ

 فنذا مـع ماكٌع مـ تؼديؿ الؿػعقن بف؟ 

م الػاطؾ، وكمخر الؿػعقل بف، كلن يمدي  فحقـئٍذ يجب أن كؾزم إصؾ، فـؼدِّ

مت الؿػعقل بف، فنن هذا التؼديؿ سقمدي إلك لبٍس،  التؼديؿ إلك لبٍس، لق أكؽ قدَّ

أمٍر يجؾب  يعـل ففؿ خالف الؿراد، ومعؾقٌم أن الؾغة دائًؿا تدفع الؾبس، أي

 الؾبس، ففق يف الؾغة مؿـقٌع ومدفقٌع.

، مـ الػاطؾ الُؿؽِرم؟ والؿػعقل "أكرم مقسك طقسك"كلن تؼقل: مثان ذلؽ: 

رٌة، ما "أكرم مقسك طقسك"بف الُؿؽَرم؟  ، مقسك وطقسك، كالهؿا طالمة إطرابف مؼدَّ

م الػاطؾ، وتمخر الؿػعقل بف،  فقف طالمٌة تبقـ الػاطؾ مـ الؿػعقل بف، ٓبد أن تؼدِّ

مَت الؿػعقل بف لؿ كعرف الػاطؾ مـ الؿػعقل بف، فالتبس، فُؿـعت الجؿؾة،  لق قدَّ

أيًضا مبـقان، ما فقفؿا طالمة إطراٍب، يجب أن ، "أكرم سقبقيف همٓءِ "أو تؼقل: 

م الػاطؾ، وتمخر الؿػعقل بف، أو تؼقل:  ، كالهؿا طالمة "أكرم صديؼل أخل"تؼدِّ

رٌة، هـا ٓبد مـ التزام الرتتقب إصؾل لؾجؿؾة: ٕن الرتتقب هق الشلء  إطرابف مؼدَّ

 القحقد الذي يبقِّـ، ويػرق بقـ الػاطؾ والؿػعقل بف.

لق كان هـاك أي دلقٍؾ يؿقِّز الػاطؾ مـ الؿػعقل بف، جازْت هذه إمثؾة، لق ققؾ 

رٌة، لؽـ"أكؾ الؽؿثرى مقسك": اًل مث  ، الؽؿثرى مقسك، طالمات إطراهبؿا مؼدَّ

معؾقٌم أن أكؾ مقسك، والؿلكقل الؽؿثرى، فقجقز التؼديؿ والتلخقر، أو تؼقل: 

، مـ الُؿرِضع "أرضعت الصغرى الؽربى"، أو "أرضعت الؽربى الصغرى"

، مـ "صؾؼ سؾؿك الذي سافر"مـفؿا؟ الُؽربى، والؿرَضعة؟ الصغرى؟ أو تؼقل: 

، مـ "مقسك لقؾك أكرمْت "الذي صؾؼ؟ الذي سافر، والؿطؾؼة سؾؿك، أو تؼقل: 

، وقد ذكر الحريري "أكرمْت "الػاطؾ؟ لقؾك وإن تلخرْت: لقجقد تاء التلكقث يف 
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 هذا الحؽؿ يف ققلف:

 وإن تؼووووؾ كؾووووؿَّ مقسووووك يعؾووووك

 

 فؼوووووودل  الػاطووووووؾ ففووووووق أولووووووك 

رٌة، فقؼقل: ٓبد أن "كؾَّؿ مقسك يعؾك"َمثَّؾ بـ  ، كالهؿا طالمات إطرابف مؼدَّ

 ؾ، وتلخقر الؿػعقل بف.تؾتزم حقـئٍذ تؼديؿ الػاط

 )ففق أولك(، هؾ يػل بالغرض؟ هؾ يػل بالحؽؿ هـا وهق القجقب؟ " ققلف:

ة: ٕن ققلف: )أولك( يدل طؾك حَ ٓ، ففذا مؿا ُأِخَذ طؾك الُؿؾ الجقاب:

جحان وإفضؾقة، وٓ يدل طؾك القجقب، فؽان الؿـاسب أن يليت بؾػٍظ يدل  الرُّ

 طؾك القجقب.

عقل بف، تعريػف، وشلٍء مـ أحؽامف، وشلٍء مـ أهؿ هذا ما يتعؾؼ بالؿػ

 ضقابطف.

 هؾ هـا  مـ سماٍن يف الؿػعقن بف. تػضؾ.

، "إيَّاك إيَّاك"، فلحقاًكا كجد متؽؾًؿا يؼقل: "إيَّاه"و "إيَّاي"ذكرتؿ إيراد الضؿائر 

 ويريد بف التقكقد، كقػ هذا؟.

باب التحذير، وهق ، هذا سقدخؾ يف باب التحذير، وسقليت "إيَّاك" يف ققلف:

ر"مػعقٌل بف، طؾك تؼدير ُأحذرك، ثؿ ُحذف الػعؾ  فاكؼؾب الضؿقر الؿتصؾ  "أحذِّ

، وقد اكتفك الققت بذلؽ، -إن شاء اهلل-إلك ضؿقٍر مـػصٍؾ، وسقليت الؽالم طؾقف

يف درٍس  -إن شاء اهلل-بعد أن اكتفقـا وقضقـا طؾك الؿػعقل بف، كدع بؼقة الؿػاطقؾ

 ؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.قادٍم، واهلل أطؾ
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ُ
زض

َّ
 انتاظغ ػشساند

﷽ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف 

 وأصحابف أجؿعقـ، 

 أما بعد.

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف هذا الدرس، وهق 

طؾقف رحؿة اهلل -اسع طشر، مـ دروس شرح مؾحة اإلطراب لؾحريري البصري الت

يف هذه الؾقؾة، لقؾة الثالثاء السابع مـ شفر رجب،  -بنذن اهلل تعالك-، كؾؼقف -تعالك

مـ سـة ثؿاٍن وثالثقـ وأربعؿائٍة وألٍػ، يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة، وهذا 

 اهلل تعالك. حرسفا-الدرس ُيؾؼك يف مديـة الرياض

سـتؽؾؿ  -إن شاء اهلل-الدرس الؿاضل كـا تؽؾؿـا طؾك الؿػعقل بف، والققم

 ."ضــُت وأخقاهتا"طؾك باب 

يف هذا الباب، فـستؿع  كبدأ الدرس كالؿعتاد، بؼراءة ما قالف الحريري 

 إلك هذه إبقات. تػضؾ.

ؾؿشاهديـ بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا، ولؾحاضريـ ول

 أجؿعقـ.

 : -وإياكا قان الـاضؿ الحريري 
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 تاب "ظٍ ٔأخٕاتٓا"
 وُكوووووؾ  فعوووووٍؾ ُمَتَعووووودٍّ َيـِصوووووُج 

 

 مػعقَلوووووُف مثوووووُؾ َسوووووَؼك وَيشوووووَرُب  

ـِ   َـّ فعووووَؾ الشووووؽل والَقؼووووق  لؽوووو

 

ـِ   ـِ يف التَّؾؼووووووق  َيـِصووووووُج مػعووووووقلق

 تؼووقُن قووْد ِخؾووُ  الِفوو َن ٓئَحووا 

 

 صوووَحاوقوووْد وَجووودُت الُؿسَتَشووواَر كا 

ـ  طوووووواِمًرا رفقَؼووووووا   ومووووووا أضوووووو

 

 وٓ أَرى لووووووول خالوووووووًدا َصوووووووديَؼا 

 وهؽووووووذا َتصووووووـَُع يف َطِؾْؿووووووُ   

 

 ويف َحِسوووووووْبُ  عوووووووؿ يف َزَطْؿوووووووُ   

يف الباب السابؼ طؾك باب الؿػعقن بف، ألحؼف  بعد أن تؽؾؿ الحريري  

، ولؽل كػفؿ الرابط بقـ هذيـ البابقـ "ضــ  وأخقاتفا"هذا الباب، وهق باب 

ر بلن إفعان و بقـ الباب الذي سقلتل، وهق باب إطؿان اسؿ الػاطؾ، ٓبد أن كذكل

 طؾك كقطقـ: 

 الػعؾ الالزم. الـق  إون:

 الػعؾ الؿتعدي. والـق  الثاين:

ك الؼاصر، هق: الػعؾ الذي يرفع فاطاًل، وٓ  الـق  إون: الػعؾ الالزم وُيسؿَّ

ػاطؾ، يحتاج إلك فاطٍؾ يرفعف، وٓ يحتاج يحتاج إلك مػعقٍل بف، يعـل أكف يرفع ال

، "دخؾ الطالب وخرج"و "ذهب محؿٌد ورجع"إلك مػعقٍل بف يـصبف، كؼقلؽ: 

جؾس وقعد، "و "غرق الرجؾ"، ومات، و"رسب الؿفؿؾ"و "كجح محؿدٌ "و

 . "وقام

هذه كؾفا أفعاٌل تحتاج إلك فاطؾ، لؽـفا ٓ تحتاج إلك مػعقٍل بف، فتسؿك 

 سؿقت الالزمة: ٕهنا تؾزم الػاطؾ، وٓ تتعداه إلك مػعقٍل بف.إفعال الالزمة، 

ك الؿجاوز، وهق: الػعؾ الذي  وأما الـق  الثاين: ففق الػعؾ الؿتعدي، وُيسؿَّ

ًٓ بف، يحتاج إلك فاطٍؾ يرفعف، ثؿ يتعداه، ويتجاوزه إلك  يرفع فاطاًل ويـصب مػعق

، وإلك مػعقٍل بف مـصقٍب، مػعقٍل بف يـصبف، يعـل: أكف يحتاج إلك فاطٍؾ مرفقعٍ 
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كتبُت "، و"أخذُت العؾؿ"، و"ضرب الرجؾ الؾص"، و"أكرم زيٌد ضقػف"كؼقلؽ: 

 ، وما إلك ذلؽ."قرأ الؿسؾؿ الؼرآن"، و"فتح الحارس الباب"، و"الدرس

فنذا طؾؿـا ذلؽ، طؾؿـا أن الػعؾ يـؼسؿ إلك ٓزم، يرفع فاطاًل، وٓ يحتاج إلك 

 رفع فاطاًل ويحتاج مع الػاطؾ إلك مػعقٍل بف.مػعقٍل بف، وإلك متعدٍّ ي

يؿؽـ أن كؿقز بقـ الػعؾ ال ز  والػعؾ الؿتعدي بضابٍط، لق صعج طؾك 

 الطالج أن يؿقز بقـفؿا بالتعريػ الذي قؾـاه قبؾ قؾقٍؾ، فـؼقن: 

ا الػعؾ الالزم فال تتصؾ بف  إنَّ الػعؾ الؿتعدي تتصؾ بف هاء الغائب باصراٍد، وأمَّ

ضربف، وأخذه، وأططاه، "، و"أكرمف"تؼقل:  "أكرم"ب باصراد، يعـل: هاء الغائ

هذه أفعاٌل متعديٌة، لؿاذا؟ ٓتصال هاء الغائب  "وفتحف، وأغؾؼف، وكتبف، ودرسف

، "أخذه أو أخذها"، "أكرمف أو أكرمفا"هبا، صبًعا هاء الغائب، أو هاء الغائبة، يعـل 

 الحؽؿ واحٌد.

جؾسف، قعده، "ف هاء الغائب باصراٍد، ٓ تؼقل: وأما الػعؾ الالزم فال تتصؾ ب

 ، ففذا فعٌؾ ٓزٌم."ماتف، غرقف، فرحف

 قان كاضٌؿ: 

 الؿتعووووووودي ِوووووووبطف يسوووووووقرٌ 

 

 أن يؼبووووووووؾ الفووووووووا  كقسووووووووتعقرُ  

  ًٓ إذا طرفـا هذا، يـبغل أن كذكر هـا معؾقمًة، وهل: أن هـاك مـ إفعال أفعا

 قؾقؾًة جاءت متعديًة، وٓزمًة، بالؿعـك كػسف.

،  "شؽرُت محؿًدا"، فـ"شؽرُت محؿًدا، وشؽرُت لف" مـ ذلؽ: متعدٍّ

 (ڇ ڍ ڍ ڌ)سبحاكف وتعالك: -ٓزٌم، قال "شؽرُت لف"و

 .[11]لؼؿان:

بؿعـك واحٍد،  "كصحُت محؿًدا، وكصحُت لف"، تؼقل: "كصح" ومـ ذلؽ:

 . [63]إطرا : (گ گ)قال سبحاكف: 
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ـَ "ومـ ذلؽ:  ـُت محؿًدا،"، تؼقل: "َمؽَّ ـُت لؿحؿدٍ  مؽَّ سبحاكف -، قال"ومؽَّ

 .[15]إطرا : (ے ۓ ۓ ﮲)وتعالك: 

ففذه أفعاٌل قؾقؾٌة جاءت متعديًة وٓزمًة، فؾفذا كؼقل طـفا: إهنا متعديٌة وٓزمٌة 

، وهق غقر ٓزٍم، وإما ٓزٌم،  بؿعـك واحٍد، لؽـ إغؾب يف الؾغة أن الػعؾ إما متعدٍّ

.  ففق غقر متعدٍّ

 الشو؟ما معيٙ الفعل ال 

هق الذي يرفع فاطاًل، وٓ يحتاج إلك مػعقٍل بف، لقس معـك ذلؽ أن الجؿؾة 

معف يجب أن تـتفل بالػاطؾ، ٓ، يؿؽـ أن ُتؽؿؾ الجؿؾة، لؽـ بغقر مػعقٍل بف، قؾـا 

، هذا ٓزٌم، ُتؽؿؾ الجؿؾة بؿا شئَت، لؽـ بال مػعقٍل بف، "ذهب محؿدٌ "مثاًل: 

ضرف  "ذهب محؿٌد لقاًل "ارٍّ ومجروٍر، ج "ذهب محؿٌد إلك الؿسجدِ "تؼقل: 

ذهب محؿٌد "، "ذهب محؿٌد وخالدٌ "حاٌل،  "ذهب محؿٌد ُمسرًطا"زماٍن، 

 ، ُتؽؿؾ الجؿؾة، لؽـ الػعؾ ٓ يحتاج إلك مػعقٍل بف."الؽريؿُ 

 فنذا طرفـا ذلؽ، يـبغل أن كعرف أيًضا أن 

 :الفعل املتعدٖ، الرٖ حيتاج إىل مفعٍْل بُ علٙ ثالث٘ أىْاٍع

 ٕكف يختؾػ مـ حقث الؼقة، فبعضف أققى مـ بعٍض. 

 :٘ٓاليْع األّل مً األفعال املتعد 

أكرم محؿٌد "أغؾب إفعال الؿتعدية، تتعدى إلك مػعقٍل بف واحٍد، كـ 

، هذه "قرأ الؿسؾؿ الؼرآن"، و"فتح الحارس الباب"، و"ففؿ الدرَس "، و"الضقػ

 ا: هل إغؾب يف إفعال الؿتعدية.أفعاٌل متعديٌة إلك مػعقٍل بف واحٍد، وقؾـ

  :٘ٓاليْع الجاىٕ مً األفعال املتعد 

هل إفعال الؿتعدية إلك مػعقٍل بف ثاٍن، وإٓ فننَّ معـاها ٓ يتؿ، هذه إفعال 

 التل تحتاج إلك مػعقلقـ، تـصب مػعقلقـ، طؾك ضربقـ:



 e 

g h 
f  363 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 
 

أصؾفؿا ما يـصب مػعقلقـ  الضرب إون مـ إفعان التل تـصج مػعقلقـ:

، التل "ضــُت وأخقاهتا"الؿبتدأ والخرب، وهذه إفعال، هل أفعال باب: 

، "ضـ محؿٌد الباَب مػتقًحا"يف هذا الدرس، كؼقلؽ:  -إن شاء اهلل-سـشرحفا

، "طؾِؿ محؿٌد العؾَؿ مػقًدا"، "طؾِؿ"، و"خاَل محؿٌد الؼؿَر صالًعا"، "خاَل "و

 وهؽذا.

دأ والخرب: ٕكؽ إذا حذفَت الػعؾ كؼقل: تـصب مػعقلقـ، أصؾفؿا الؿبت

وفاطؾف، فنن الؿػعقلقـ يعقدان إلك مبتدأٍ وخرٍب أصؾفؿا الؿبتدأ والخرب، وققلؽ: 

، مبتدأ وخرب، ثؿ أدخؾت "الباُب مػتقٌح "، إصؾ: "ضـ محؿٌد الباَب مػتقًحا"

 وفاطؾف. "ضـ"الػعؾ 

ـصب مػعقلقـ إفعال التل ت الضرب الثاين مـ إفعان التل تـصج مػعقلقـ:

ك أفعال باب  ، وهل باب "أططك وأخقاهتا"لقس أصؾفؿا الؿبتدأ والخرب، وُتسؿَّ

اإلططاء والؿـح، التل تدل طؾك اإلططاء والؿـح، يعـل إططاء مـ صرٍف لطرٍف 

ًٓ "آخر، كؼقلؽ:  ـُ الػؼقَر ريا ، "َمـََح إستاُذ الطالَب جائزةً "، أو "أططك الؿحس

ًٓ أططك الؿ"فنذا كظرت إلك  ـُ الػؼقَر ريا أططك "، احذف الػعؾ وفاطؾف "حس

لقس أصؾفؿا الؿبتدأ والخرب، ٓ ُتخرب  "الػؼقُر ريال"فقبؼك الؿػعقٓن:  "الؿحسـ

َمـََح إستاُذ "طـ الػؼقر بلكف ريال، الػؼقر ريال، هذا لقس مبتدًأ وخربًا، وكذلؽ: 

ٓ تعقد إلك مبتدأٍ  "َب جائزةً الطال"، فـ"َمـََح إستاذُ "، لق حذفـا "الطالَب جائزةً 

وخربٍ. ففذا هق الـقع الثاين مـ إفعال الؿتعدية، وهل إفعال التل تتعدى إلك 

 مػعقلقـ.

  :٘ٓاليْع الجالح مً األفعال املتعد 

هل إفعال التل تـصب ثالثة مػاطقؾ، وهذه أققى العقامؾ يف الؾغة، أفعاٌل 

لػاطؾ، هذه أققى العقامؾ يف الؾغة، وهل تـصب ثالثة مػاطقؾ، وقبؾ ذلؽ رفعت ا

ك:  أفعاٌل قؾقؾٌة، مجؿقطةٌ  أطؾَؿ، وطؾََّؿ، وأخربَ، "، مثؾ: "أطؾَؿ، وأرى"يف باب ُيسؿَّ
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 . "وخبَّر، وأرى، وأكبل، وكبَّل

َمـ؟  "أطؾَؿ الطبقُب "، "أطؾَؿ الطبقُب الؿريَض العؿؾقَة سفؾةً " تؼقن مثً :

، "الطبقُب "رفعت الػاطؾ  "أطؾؿ"فـ "سفؾةً  العؿؾقةَ "أطؾؿف ماذا؟  "الؿريَض "

ًٓ ثاكًقا، و "العؿؾقةَ "الؿػعقل إول، و "الؿريَض "وكصبت  ًٓ  "سفؾةً "مػعق مػعق

 ثالًثا.

 السائَؼ الطريَؼ ُمغؾًؼا" تؼقن:
ُّ

 ."أخربَ الشرصل

" 
ُّ

مػعقٌل أول، وثاٍن  "السائَؼ الطريَؼ ُمغؾًؼا"فعٌؾ وفاطٌؾ  "أخرَب الشرصل

 وثالٍث.

، فؾؿ يذكره "أطؾؿ وأرى"ا الػعؾ الؿتعدي لثالثة مػاطقؾ، وهق باب أم

الحريري يف هذا الؽتاب، لؿ يذكره يف هذه الؿـظقمة، وهل يف الؿعتاد ُتدرس يف 

 ."ألػقة ابـ مالؽ"كحق الؽبار، كـ

 وذكر هـا الػعؾ الؿتعدي، يف ققلف: 

 وُكوووووؾ  فعوووووٍؾ ُمَتَعووووودٍّ َيـِصوووووُج 

 

 شوووووَرُب مػعقَلوووووُف مثوووووُؾ َسوووووَؼك ويَ  

ـِ   َـّ فعووووَؾ الشووووؽل والَقؼووووق  لؽوووو

 

ـِ   ـِ يف التَّؾؼووووووق  َيـِصووووووُج مػعووووووقلق

فذكر أنَّ الػعؾ الؿتعدي ٓبد لف مـ مػعقٍل بف يـصبف، فالؿتعدي لؿػعقٍل بف  

، فعٌؾ وفاطٌؾ، "يشرُب العطشاُن ماءً "، كؼقلؽ: "يشرب"واحٍد، مثَّؾ لف بـ 

 ومػعقٌل. 

، وهق يـصب مػعقلقـ، لقس أصؾفؿا "سؼك"ـ وأما الؿتعدي ٓثـقـ، فؿثَّؾ لف ب

 ."سؼك الؿسؾُؿ الؽؾَب ماءً "الؿبتدأ والخرب، تؼقل: 

، "الشؽ والقؼقـ"وأما الؿتعدي ٓعـقـ أصؾفؿا الؿبتدأ والخبر، ففل أفعان: 

 التل كصَّ طؾقفا يف البق  الثاين يف ققلف: 

ـِ  َـّ فعووووَؾ الشووووؽل والَقؼووووق  لؽوووو

 

ـِ يف التَّؾؼوووووو  ـِ َيـِصووووووُج مػعووووووقلق  ق
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يف  -إن شاء اهلل-ومثَّؾ لف بعدة أمثؾٍة، ستليت "ضــت وأخقاهتا"هذا هق باب 

 ."ضــت وأخقاهتا"أثـاء شرحـا لفذا الباب، باب 

إذن، طرفـا أن لؿاذا ذكر الحريري هذا الباب بعد باب الؿػعقل بف، أراد أن 

ًٓ بف واحًدا ، وهق الذي ذكره يؼقل: إن الؿػعقل بف إكثر فقف أن فعؾف يـصب مػعق

يف باب الؿػعقل بف، أن هـا كبَّف إلك أن بعض إفعال قد تـصب مػعقلقـ، أما 

الثالثة ما ذكرها، قؾـا: ما ذكر إفعال التل تـصب ثالثة مػاطقؾ، وإكؿا ذكر أن 

بعض إفعال قد تـصب مػعقلقـ، فعؼد لفا هذا الباب، فالباب يف الػعؾ داخٌؾ يف 

 باب الؿػعقل بف.

ضــت "ما ألػاظ هذا الباب؟ ما إفعال التل تدخؾ يف باب  فنن سلل  وقؾ :

 ؟ "وأخقاهتا

(، أفعال الشؽ وأفعال القؼقـ،  الحريري كؿا قان: ـِ َـّ فعَؾ الشؽِّ والَقؼق )لؽ

ولؿ يحصرها بللػاظ، وإكؿا ذكر يف إبقات الؼادمة شقًئا مـ إمثؾة طؾقفا، لؽـ 

َـّ أو طؾؿ، أو كستطقع أن كؼقل كحـ: إن أف عال هذا الباب كثقرٌة، إٓ أهنا بؿعـك ض

 َصقََّر، أفعال هذا الباب طؾك ثالثة أكقاٍع: 

َـّ " بعضفا بؿعـك: -  تدل طؾك الظـ. "ض

 تدل طؾك العؾؿ. "َطؾِؿَ " وبعضفا بؿعـك: -

 ، تدل طؾك التحقيؾ، وآكتؼال مـ حالٍة إلك حالٍة."َصقَّرَ " وبعضفا بؿعـك: -

ر، فذكرفالحريري يف الب أفعال الظـ، وأفعال الِعؾؿ، ولؽـف لؿ يذكر  قت قصَّ

أفعال التَّصققر، وكلن طذره يف ذلؽ، أنَّ هذا الباب صار طؾًؿا، فنذا ققؾ: باب ضـ، 

أفعال الظـ، ففذا يشؿؾ أفعال الظـ، وأفعال العؾؿ، وأفعال التصققر، إٓ أنَّ 

كف هـا يف مقضع الؿلخذ طؾقف أكف قال: )فعؾ الظـ والقؼقـ(، فذكر القؼقـ، فقاضٌح أ

 وسؽت: لؼؾـا: أراد هذا الباب بعؿقمف، والؿسللة سفؾٌة. "الظـ"التػصقؾ، لق قال: 
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، كحق:  فؿـ أفعان الظـ، إفعان التل تدن طؾك الظـ: َـّ ضــت الػرَج "الػعؾ ض

ہ ہ )، قال تعالك: "حِسبُتؽ صديًؼا"، كحق: "حِسب"، و"قريًبا

 (ڑ ڑ)، وقال تعالك: [372]البؼرة: (ہ ہ ھ

 .[18]الؽفػ: 

، "َزَطؿَ "، ومـفا: "َخَاَل الؿفؿُؾ الـجاَح هقِّـًا" ، كحق:"َخَاَن "ومـ أفعان الظـ 

َـّ "بؿعـك  "َخَاَل، أو حِسب"، فـ"َزَطَؿ الحارُس الباَب مػتقًحا"كحق:  ، تؼقل: "ض

بؿعـك الظـ،  "حِسبف مػتقًحا"أو  "خالف مػتقًحا"، أو "ضـ محؿٌد الباَب مػتقًحا"

 الؿخالػ لؾعؾؿ والقؼقـ.وهق 

  احلازُع الباَب مفتّْحا"؟ َّ  نٔف ُىعسب "ظ

َـّ "  طؾك  :"ض
ٌّ

هذا فعٌؾ ماٍض ُيعرب إطراب إفعال الؿاضقة، فعٌؾ ماٍض مبـل

 الػتح، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.

 فاطؾف مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة. :"الحارس"

 حة.مػعقلف إول مـصقٌب، وطالمة كصبف الػت "الباب"

 مػعقلف الثاين مـصقٌب، وطالمة كصبف الػتحة. "مػتقًحا"

  :ّاليْع الجاىٕ مً أفعال ٍرا الباب 

يعؾُؿ "، كحق: "طؾِؿ"الػعؾ  "َطؾِؿَ "أفعال العؾؿ، مـ إفعال التل بؿعـك 

رأيُت "، كؼقلؽ: "طؾِؿ"، إذا كان بؿعـك: "رأى"، والػعؾ "الؿسؾُؿ الصدَق ُمـِْجًقا

، إذا كان "طدَّ ". ومـ ذلؽ "طؾؿُت العؾَؿ كافًعا"تريد أن تؼقل:  ،"العؾَؿ كافًعا

ـُ الصالَح سرَّ الـجاح"، كؼقلؽ: "طؾؿ"بؿعـك:  يعؾُؿ "، بؿعـك: "يعدُّ الؿمم

ـُ الصالَح سرَّ الـجاح ، وكؼقلف "ألػقُتـل حائًرا"، كحق: "ألػك". ومـ ذلؽ "الؿمم

 .[69الصافات: ] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ)تعالك: 

وجدُت الخرَب "، كؼقلؽ: "طؾؿ"، إذا كان بؿعـك "وجد"ومـ ذلؽ 
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 (ۆ ۈ ۈ ٴۇ)، قال تعالك: "طؾؿُتف صحقًحا"، بؿعـك "صحقًحا

 ، يعـل: َطؾِؿـَاُهؿ فاسؼقـ.[153إطرا : ]

تؽقن مـ هذا الباب إذا كاكت  "وجد"إن  لؿاذا كؼقن يف بعض إفعان السابؼة:

إلك كاكت بؿعـك  "رأى"و، "طؾؿ"إذا كاكت بؿعـك:  "طدَّ "، و"طؾِؿ"بؿعـك: 

 ؟ "طؾؿ"

، فال تؽقن حقـئٍذ مـ "طؾؿ"ٕن هذه إفعال قد تليت يف الؾغة طؾك غقر معـك 

ًٓ واحًدا.  هذا الباب، وإكؿا تعقد إلك إفعال التل تـصب مػعق

العؾؿقة، وإكؿا  "رأى"يعـل: لقست  "طؾؿ" إذا لؿ تؽـ بؿعـك: "رأى"فو 

، بؿعـك: "رأى محؿٌد الؽتاَب "د وأبصر، تؼقل: البصرية، التل بؿعـك شاه "رأى"

، فؾق أن هذا الؼائؾ قال: "رأى محؿٌد الؽتاَب "شاهده وأبصره، هذا مػعقٌل بف، 

حقـئٍذ ٓ  "مػتقًحا"، بؿعـك: أبصره وشاهده، فـ "رأى محؿٌد الؽتاَب مػتقًحا"

ًٓ بف ثاكًقا: ٕن الػعؾ لقس مـ أفعال  ـصب التل ت "ضـ وأخقاهتا"تؽقن مػعق

ًٓ واحًدا وهق:  ، "رأى الؽتاب"، يعـل: "الؽتاب"مػعقلقـ، وإكؿا تـصب مػعق

 ؟ "مػتقًحا"أبصره، فؿاذا يؽقن إطراب 

، يعـل: ًٓ  حال.  "مػتقًحا"شاهده وأبصره حالة كقكف مػتقًحا، يعـل:  حا

هـا مـ العد، ولقس يف معـك  "طدَّ محؿٌد الؿاَل "، لق قؾت: "طدَّ "وكذلؽ: 

وجَد محؿٌد "، لق قؾت: "وجد": فعٌؾ، وفاطٌؾ، ومػعقٌل بف، وهؽذا العؾؿ، إذن

 ، أضاطفا ثؿ وجدها، هذا فعٌؾ، وفاطٌؾ، ومػعقٌل بف، وٓ تـصب مػعقلقـ."الضالةَ 

  :ّاليْع الجالح مً أفعال ٍرا الباب 

، أفعال التصققر، الدالة طؾك آكتؼال "صقَّر" هل إفعان التل بؿعـك:

 والتحقيؾ.

صقََّر "، أو "صقِّْر الصؾصاَل لعبةً " كؼقلؽ: "صقَّر"ان التصققر، الػعؾ مـ أفع
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 . "محؿٌد الصؾصاَل لعبةً 

جعَؾ محؿٌد الصؾصاَل "إذا دلت طؾك التصققر، كؼقلؽ:  "جعؾ" ومـ ذلؽ:

 (ڃ ڃ چ)، يعـل كؼؾف مـ حالٍة إلك حالٍة، وكؼقلف تعالك: "لعبةً 

 . [32]الػرقان: 

يعـل:  "اتخذُت محؿًدا صديًؼا"، كؼقلؽ: "ذتخِ "، و"اتَخذ" ومـ ذلؽ:

]الـسا :   (ں ں ڻ ڻ)جعؾتف صديًؼا، صقَّرتف صديًؼا، وكؼقلف تعالك: 

135]. 

أن أفعال هذا الباب ثالثة أكقاٍع: أفعاٌل تدل طؾك الظـ، وأفعاٌل فالخ صة: 

 تدل طؾك العؾؿ، وأفعاٌل تدل طؾك التصققر.

ا الحريري  سبعة أفعاٍن، ذكرها يف معرف التؿثقؾ، فؾؿ يذكر مـفا إٓ  أمَّ

 يف ققلف:

 تؼووقُن قووْد ِخؾووُ  الِفوو َن ٓئَحووا

 

 وقوووْد وَجووودُت الُؿسَتَشووواَر كاصوووَحا 

ـ  طوووووواِمًرا رفقَؼووووووا   ومووووووا أضوووووو

 

 وٓ أَرى لووووووول خالوووووووًدا َصوووووووديَؼا 

 وهؽووووووذا َتصووووووـَُع يف َطِؾْؿووووووُ   

 

 ويف َحِسوووووووْبُ  عوووووووؿ يف َزَطْؿوووووووُ   

خال، وضـ، وحسب، "ـ أفعال الظـ؟ كؿ فعاًل ذكر؟ سبعًة، كؿ ذكر م 

، ولؿ يذكر شقًئا مـ أفعال "وجد، ورأى، وطؾؿ"، وذكر مـ أفعال العؾؿ: "وزطؿ

 التصققر، ففذه ألػاظ هذا الباب.

 ما طؿؾفا؟ ما طؿؾ هذه إفعان؟

 )تـصب مػعقلقـ(.

 تـصب مػعقلقـ، أصؾفؿا الؿبتدأ والخرب.

 ما طؿؾ هذه إفعان؟ 
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ا الؿبتدأ والخرب، بعد أن ترفع فاطاًل، إذن ٓبد أن تـصب مػعقلقـ، أصؾفؿ

 ترفع فاطاًل، وأن تـصب مػعقلقـ، إول مػعقٌل بف أوٌل، والثاين مػعقٌل بف ثاٍن.

ًٓ بف  قؾـا: هذه إفعال ٓبد أن ترفع فاطاًل، ثؿ تليت إلك الؿبتدأ فتـصبف مػعق

ًٓ بف ثاكًقا، كؼ ، وتليت إلك الخرب، فتـصبف مػعق ًٓ ، مبتدٌأ "محؿٌد صديٌؼ "قلؽ: أو

، أو "طؾؿت محؿًدا صديًؼا"، أو "ضــت محؿًدا صديًؼا"وخربٌ، ثؿ تؼقل: 

 ."اتخذت محؿًدا صديًؼا"

إن هذه إفعال ترفع فاطاًل، فؿعـك ذلؽ أهنا أفعاٌل كاقصٌة، مثؾ:  طـدما كؼقن:

 ؟"دخؾ، وخرج، وجؾس، وذهب، وجاء"؟ أم تامٌة مثؾ: "كان وأخقاهتا"

أفعاٌل تامٌة، الػعؾ التام: هق الذي يرفع فاطاًل، والػعؾ الـاقص: هق اب: الجق

، فظـ وأخقاهتا أفعاٌل "كان وأخقاهتا"الذي يرفع اسًؿا ويـصب خربًا، يعـل: باب 

ًٓ كاقصًة، لؽـفا كاسخٌة.  تامٌة، ولقست أفعا

  ٌ٘؟  ما معيٙ ىاضد

عؿؾ يف الؿبتدأ، ويف تدخؾ طؾك الجؿؾة آسؿقة، وتـسخ آبتداء، وت يعـل:

 الخرب، ففل كاسخٌة ٓ كاقصٌة. أما كان وأخقاهتا كؿا سقليت، ففل كاسخٌة وكاقصٌة.

، الؿبتدأ "طؾؿُت محؿًدا صديًؼا"فؾفذا وجدكا أن الؿبتدأ والخرب بعدها 

والخرب بعدها ٓ يؽقن اسًؿا لفا وخربًا لفا، وإكؿا ُيـصبان كصب الؿػعقل بف: ٕهنا 

ًٓ أو مػعقلقـ، أو ثالثًة، كؾ ما يؼع يف حقز  أفعاٌل تامٌة، ترفع فاطاًل وتـصب مػعق

ًٓ بف.  الؿػعقل بف، يؽقن مػعق

ا هل يف كػسفا، أفعال الظـ، وأفعال العؾؿ، وأفعال التصققر، ففل يف كػسفا  وأمَّ

كقػ ُتعرب؟ وكقػ ُتعامؾ؟ ُتعرب إطراب إفعال، فنذا كاكت طؾك صقغة الػعؾ 

دخؾ، "، فُتعرب كالػعؾ الؿاضل، يعـل مثؾ: "ـ، وطؾؿ، وصقَّرض"الؿاضل، مثؾ: 

، أو "يعؾؿ"، أو "يظـ". وإذا كاكت طؾك صقغة الؿضارع، مثؾ: "وخرج، وكجح
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، "ُضـ"، فُتعرب إطراب الػعؾ الؿضارع، وإذا كاكت طؾك صقغة إمر، كـ"يجعؾ"

سبؼ الؽالم ، ُتعرب إطراب فعؾ إمر، وقد "اطؾؿ"، أو "اجعؾ"، أو "صقِّرْ "أو 

إن شاء اهلل -طؾك إطراب الػعؾ مـ قبؾ، بؼل إطراب الؿاضل، سقليت تػصقؾف

 .-تعالك

 بنذن اهلل تعالك.-فعؾك ذلؽ، كريد أن ُكعرب بعض إمثؾة: لـتلكد مـ التطبقؼ

َـّ الحارُس الباَب مػتقًحا"ُكعرب   . تػضؾ."ض

 طؾك الػتح، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب(
ٌّ

 .)ضـ: فعٌؾ ماٍض، مبـل

 وإن شئت أن تؼقل: فعٌؾ ماٍض كاسٌخ، ٓ بلس، لؽـ ما كؼقل كاقٌص.

 )الحارُس: فاطٌؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة الظاهرة طؾك آخره(.

 والباَب؟

 )الباَب: مػعقٌل أول، مـصقٌب، وطالمة كصبف الػتحة الظاهرة(.

 مػتقًحا؟

 )مػتقًحا: مػعقٌل ثاٍن(.

ـِ "أحسـَت. لق قؾـا:   ."متؼاصعقـضــُت الخطق

ر(  طؾك الػتح الؿؼدر، مـع مـ ضفقرها التعذُّ
ٌّ

: فعٌؾ ماٍض، مبـل َـّ  )ض

 السؽقن الؿجؾقب لؾتخؾػ مـ أربع متحركاٍت.

 ؟"ضــت"والتاء يف 

 طؾك الضؿ(.
ٌّ

 )والتاء: فاطٌؾ يف محؾ رفٍع، مبـل

 الخطقـ؟

 )الخطقـ: مػعقٌل بف أوٌل، وطالمة كصبف القاء(.
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 ومتؼاصعقـ؟

 مػعقٌل بف ثاٍن، مػعقٌل بف مـصقٌب، وطالمة كصبف القاء(. )متؼاصعقـ:

 ."ضــتؽ صديًؼا"أطرب: 

 طؾك السؽقن الُؿجؾب(.
ٌّ

 )ضــت: فعؾ ماٍض مبـل

 طؾك الػتح الؿؼدر. أيـ الػاطؾ؟
ٌّ

 مبـل

 )تاء الؿتؽؾؿ(.

 وأيـ الؿػعقل إول؟

 )الؿػعقل إول هق الضؿقر الؽاف(.

 ين؟كاف الؿخاصب، وأيـ الؿػعقل الثا

 )صديًؼا هق الؿػعقل بف الثاين(.

 وصديًؼا هق الؿػعقل بف الثاين. أحسـَت.

 ."َجَعْؾـَاُه َهَبا ً "أطرب: 

 طؾك الػتح الؿؼدر(.
ٌّ

 )َجَعَؾ: فعٌؾ ماٍض مبـل

 أيـ فاطؾف؟

 )الـقن، جعؾـاه(.

هذه كقن أم كا؟ هذه كا ولقست كقًكا، الـقن إذا كاكت طؾك حرٍف واحٍد، گـقن 

هذه كقن ألػ، الؽؾؿة إذا  "جعؾـا"، كقن الـسقة، لؽـ هـا "اذهبـ" الـسقة، يف

كاكت طؾك حرفقـ، ُتـطؼ طؾك لػظفا، كعؿ، كا الؿتؽؾؿقـ فاطٌؾ يف محؾ رفٍع 

 والؿػعقل إول؟

 )َهَباًء(.



 e 

g h 
f  372 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

الؿػعقن إون ها  الغائج، الذي يعقد إلك طؿؾفؿ، جعؾـاه يعـل جعؾـا 

 صقٌب أو يف محؾ كصٍج؟طؿؾفؿ، والفا  هق الؿػعقن إون مـ

 )مـصقب(.

.
ٌّ

 ٓ، مـصقٌب ُمعرٌب، وهذا ضؿقٌر، والضؿقر مبـل

 )يف محؾ كصٍب(.

 يف محؾ كصٍب، والؿػعقل الثاين؟

 )َهَباًء(.

ـُثقًرا"َهَباً  هذا الؿػعقن الثاين، صقج  ـُثقًرا"، "مَّ ؟ ما إطراب "َجَعْؾـَاُه َهَباً  مَّ

ـُثقًرا"  "مَّ

 )مػعقٌل ثالث(.

َـّ تـصب مػعقلقـ، هذه ٓ، هذ ، بؿعـك صقَّركاه تـصب مػعقلقـ، "َجَعْؾـَاهُ "ه ص

ما تـصب ثالثًة، لؿاذا كؼقل كحـ مػعقٌل ثاٍن؟ ومػعقٌل ثالٌث؟ لؿاذا ٓ كؼقل طـ 

؟ متك كؼقل حاٌل؟ "ضــت وأخقاهتا"الؿػعقل الثاين إكف حاٌل يف هذا الباب، يف باب 

ؾ الجؿؾة والؿعـك، فؿا بعده فضؾٌة حاٌل، الحال فضؾٌة، إذا أمؽـ أن كؼػ وتؽتؿ

لؽـ إذا كان هذا الؿـصقب طؿدًة، ما يتؿ الؽالم إٓ بف، ففذا يدل طؾك أن كصبف 

، حتك "َجَعْؾـَاهُ "كان خربًا، ٕن الؿبتدأ والخرب كالهؿا طؿدٌة، فال يصح أن تؼقل: 

لفا، أو ٓ يتؿ الؿعـك، هـا طؿدٌة، ٓبد أن تؼق "َهَباءً "، فـ"َجَعْؾـَاُه َهَباءً "تؼقل: 

تؿ الؽالم، فنذا قؾت  "رأيُت محؿًدا"تؿ الؽالم،  "أبصرُت محؿًدا"بخالف 

طؿدٌة أو فضؾٌة؟ فضؾٌة، حاٌل، لؽـ لق كاكت  "جالًسا"، فـ"رأيُت محؿًدا جالًسا"

، بؿعـك: طؾؿتف، وتقؼـت "رأيُت محؿًدا طالًؿا"، تؼقل: "طؾِؿ"بؿعـك  "رأى"

حاٌل أم مػعقٌل ثاٍن؟ مػعقٌل  "طالًؿا"، "أيت محؿًدا طالًؿار"ذلؽ، فحقـؿا تؼقل: 

، "طؾؿتف طالًؿا"وتسؽت، حتك تؼقل:  "طؾؿت محؿًدا"ثاٍن، ما يؿؽـ تؼقل: 
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 ."رأيتف طالًؿا"

ـُثقًرا"ففـا   فضؾٌة أو طؿدٌة يف الؽالم؟  "مَّ

 )فضؾٌة(.

ـُثقًرا"، معـك ذلؽ أن "َجَعْؾـَاُه َهَباءً " تؼقن: ، وٓ لقست مػع "مَّ ًٓ ، ٓ أو ًٓ ق

 ثاكًقا، وٓ ثالًثا، ٕهنا فضؾٌة، كؾ الؿػاطقؾ تدخؾ يف العؿدة.

ـُثقًرا"إذن ماذا كؼقن يف   ؟"مَّ

 )حاٌل(.

 ."َجَعْؾـَاُه َهَباءً "صاحب الحال ٓبد أن يؽقن معرفًة، ما الؿـثقر؟ 

 )العؿؾ(.

، هذا كعٌت،  ًٓ لفباء بلكف مـثقٌر، ثؿ وصػ وكعت ا "َجَعْؾـَاُه َهَباءً "ٓ، لقس حا

ـُثقًرا"  ."َهَباًء مَّ

ـُ الصالَح سرَّ الـَّجاِح " مثان:  ."يعدُّ الؿمم

: فعٌؾ مضارٌع مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة. الؿممـ: فاطٌؾ مرفقٌع(.  )يعدُّ

 فعٌؾ مضارٌع مرفقٌع وطالمة رفعف الضؿة. :"يعد"

الضؿة.  فاطٌؾ، هق الذي يعد، فاطٌؾ مرفقٌع وطالمة رفعف :"الؿممـ"

 والصالَح؟

 مػعقل أول، مـصقب وطالمة كصبف الػتحة(. )الص َح:

ـُ الصالَح ماذا؟   أيـ الؿػعقل الثاين؟ يعدُّ الؿمم

.)  )سرَّ

هق الؿػعقل الثاين، مػعقٌل ثاٍن مـصقٌب، وطالمة كصبف الػتحة.  "سرَّ "إذن، 
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 ."سرَّ الـَّجاِح "؟ "الـَّجاِح "و

 كؿ اسٍؿ؟ "سرَّ الـَّجاِح "

 ان(.)اسؿ

 شلٌء واحٌد، اسؿان يدٓن طؾك شلٍء واحٍد، ماذا يؽقكان؟  "سرَّ الـَّجاِح "و

 )بدل(.

ٓ، مضاٌف ومضاٌف إلقف، شرحـا اإلضافة، اإلضافة كؾ اسؿقـ يدٓن طؾك 

اسؿان، لؽـ يدٓن طؾك شلٍء  "قؾؿ إستاذ"، "قؾؿ إستاذ"شلٍء واحٍد، مثؾ: 

 واحٍد، هذا مضاف ومضاف إلقف.

مضاٌف إلقف مجروٌر، ٓبد مـ  "الـَّجاِح "مػعقٌل ثاٍن، وهق مضاٌف، و "سرَّ "إذن 

 كثرة التؿريـ، إٓ أن الققت ٓ ُيسعػـا.

 ؟"َأْلَػْقُتـِل َحائًِرا"، َمـ ُيعرب "َأْلَػْقُتـِل َحائًِرا"

مـ خصائصف يف الؾغة العربقة: أكف الباب  "ضـ وأخقاهتا"هذا الباب باب 

دة يف الؾغة العربقة التل يؽقن فاطؾفا مػعقلفا، يؽقن فاطؾفا القحقد، إفعال القحق

ضــُتـل "، "طؾؿُتـل صائًؿا"، "َأْلَػْقُتـِل َحائًِرا"هق يف الؿعـك مػعقلفا، كؼقلؽ: 

، َمـ الػاطؾ الذي يعؾؿ؟ أكا، َمـ الؿعؾقم؟ "طؾؿُتـل مسافًرا"فنذا قؾت:  "مسافًرا

ؽؾؿ، لؽـ يف غقر هذه إفعال ما يصح، ٓ أكا، فالػاطؾ الؿتؽؾؿ، والؿػعقل بف الؿت

ما تليت، هـا ٓبد أن تعبِّر بالـػس، تؼقل:  "أكرمتـل"، أو "ضربتـل"تؼقل مثاًل: 

 ، وهؽذا، إٓ يف هذه إفعال، هذه مـ خصائص هذه إفعال."أكرمُت كػسل"

 تػضؾ. "َأْلَػْقُتـِل َحائًِرا"كعؿ، 

 تح الؿؼدر(.)ألػك: هذا فعٌؾ ماٍف، مبـلك طؾك الػ

 أيـ فاطؾف؟
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 )الػاطؾ هق التاء(.

 تاء الؿتؽؾؿ الػاطؾ، والؿػعقل بف إول؟

 )هق القاء(.

 يا  الؿتؽؾؿ الػاطؾ، ويا  الؿتؽؾؿ الؿػعقن بف. والؿػعقن الثاين؟

 )حائًرا(.

 ؟"َأْلَػْقُتـِل"والـقن يف 

 )كقن الققاية(.

 كقن الققاية، اسٌؿ أ  فعٌؾ أو حرٌ ؟

 رٌف(.)كقن الققاية ح

 إذن، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.

ـِ "اطرب  أخقًرا:  ."َصقِِّر الصؾصاَل ُلعبتق

 )َصقِِّر: فعؾ أمٍر، مبـل طؾك السؽقن(.

 طؾك السؽقن، وكحـ كؼقل: 
ٌّ

 ."َصقِّرِ "مبـل

 طؾك السؽقن الؿؼدر، الذي مـع مـ ضفقره الؽسر العارض 
ٌّ

)َصقِِّر: هذا مبـل

مسترتٌ تؼديره أكت. الصؾصاَل: مػعقٌل بف أوٌل،  ٓلتؼاء الساكـقـ، والػاطؾ ضؿقرٌ 

: مػعقٌل بف ثاٍن،  ـِ مـصقٌب وطالمة كصبف الػتحة الظاهرة طؾك آخره. ُلعبتق

 مـصقٌب، وطالمة كصبف القاء، كقابًة طـ الػتحة: ٕكف مثـك(.

 أحسـَت، بارك اهلل فقؽ. هؾ هـاك مـ سماٍل يف هذا الباب؟ أم أكف باٌب واضٌح؟

، يؿؽـ أن كـتؼؾ إلك الباب "ضــت وأخقاهتا"قد اكتفقـا مـ باب بذلؽ كؽقن 

 التالل: ٕن ٓ أسئؾة طـدكؿ، الباب التالل هق باب إطؿال اسؿ الػاطؾ.
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كبدأ بؼراءة إبقات التل ذكرها الحريري يف أول هذا الباب، باب طؿؾ اسؿ 

ن.  الػاطؾ الؿـقَّ

  :قان الحريري 
ٌ

َّ
 تاب ػًم اظى انفاػم ادلُٕ

َكووووووواو  إْن َذَكوووووووْرَت فووووووواطً  ُمـقَّ

 

 َفْفووووَق كؿووووا لووووق كوووواَن فِعووووً  َبقلـَووووا 

 فووووووارَفْع بووووووِف يف ٓزِ  إفعووووووانِ  

 

 واكِصووووْج إذا ُطووووّدي بؽووووّؾ َحووووانِ  

 تؼووووووقُن زيووووووٌد ُمشووووووترٍ أبووووووقهُ  

 

 بووووووالّرفِع مثووووووُؾ يسووووووَتقي أخووووووقهُ  

  "ُمستٍق أبقه"هذه رواية، لؽـ إصح  

 تؼووووووقُن زيووووووٌد ُمسووووووتٍق أبووووووقهُ 

 

 مثووووووُؾ يسووووووَتقي أخووووووقهُ  بووووووالّرفعِ  

 وسـذكر ذلؽ، يعـل لؿاذا كاك  الرواية إصح. كعؿ. 

 تؼووووووقُن زيووووووٌد ُمسووووووتٍق أبووووووقهُ 

 

 بووووووالّرفِع مثووووووُؾ يسووووووَتقي أخووووووقهُ  

 وُقوووووْؾ سوووووعقٌد ُمؽووووورٌِ  طثؿاَكوووووا 

 

ووووقَػاَكا   بالـصووووِج مثووووُؾ ُيؽوووورُِ  الضل

 "ضــت وأخقاهتا"بعد أن تؽؾؿ الحريري طؾك الؿػعقل بف، ثؿ طؾك باب  

اليت تـصب مػعقلقـ، ذكر هذا الباب، وهق باب إطؿال اسؿ الػاطؾ الؿـقن، ال

والؿـاسبة لفذا الباب مع البابقـ السابؼقـ مـاسبٌة ققيٌة، وذلؽ أن الحريري أراد أن 

يؼقل: إن الؿػعقل بف قد يـصبف الػعؾ، كؿا سبؼ يف البابقـ السابؼقـ، وقد يـصبف 

الػعؾ قد يعؿؾ طؿؾ الػعؾ فقـصب اسؿ الػاطؾ، اسؿ الػاطؾ الؿلخقذ مـ 

الؿػعقل بف، فؾفذا كان مـ الؿـاسب أن يذكر إطؿال اسؿ الػاطؾ بعد كالمف طؾك 

 الؿػعقل بف.

ن، يؼقدكا يف البداية إلك  وكالمـا طؾك هذا الباب، باب إطؿال اسؿ الػاطؾ الؿـقَّ

ما الؿراد أن كتؽؾؿ طؾك الؿراد باسؿ الػاطؾ، والؿراد بالػعؾ، والؿراد بالؿصدر، 

 هبذه الؿصطؾحات؟ وما الػرق بقـفا؟ 
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لؽل كستطقع أن كحرر مـفا اسؿ الػاطؾ، وكتؽؾؿ طؾك إطؿالف الذي ذكره 

 الحريري يف هذا الباب.

أما الػعؾ: فؽؾُّ كؾؿٍة دلَّت طؾك حدٍث وزماكِف، وأما اسؿ الػاطؾ: فؽؾُّ  فـؼقن:

د الحدث.كؾؿٍة دلَّت طؾك حدٍث وفاطؾِف، وأما الؿصدر: فؽؾُّ   كؾؿٍة دلَّت طؾك ُمجرَّ

يف الدرس  -إن شاء اهلل-اكتفك الققت يف هذا الدرس، فـؼػ هـا، وكؽؿؾ

الؼادم، وجزاكؿ اهلل خقًرا، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف 

 وأصحابف أجؿعقـ. 
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ُ
زض

َّ
 انؼشسٌٔاند

﷽ 

السالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف الحؿُد هلل رب العالؿقـ، والصالة و

 وأصحابف أجؿعقـ، 

ا َبعد.  أمَّ

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف هذه الؾقؾة، لقؾة 

، مـ سـة ثؿاٍن وثالثقـ وأربعؿائٍة وألٍػ، مـ الثالثاء، الرابع طشر مـ شفر رجٍب 

ـ يف إكاديؿقة اإلسالمقة طؾقف الصالة والسالم، وكح-هجرة الحبقب الؿصطػك

رَس الُؿتؿ لؾعشريـ، مِـ دروس شرح  الؿػتقحة: لـعؼد يف مديـة الرياض، الدَّ

 طؾقف رحؿة اهلل تعالك.-، لؾحريري البصري"ُمْؾَحِة اإِلطَراِب "

، يف َهذا "ضــُت وأخقاهتا"يف الدرس الؿاضل كـا قد تؽؾؿـا طؾك باب 

رس ، وكـا يف آخر الدرس "إطؿال اسؿ الػاطؾ"سـتؽؾؿ طؾك  -إنَّ شاء اهلل-الدَّ

الؿاضل قد قرأكا أبقات هذا الباب، فـؼرأها مرًة أخرى يف ُمػتتح هذا الدرس. 

 تػضؾ.

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا، ولؾحاضريـ ولؾؿشاهديـ 

 والؿسؾؿقـ أجؿعقـ.

 : قان الـاضؿ 
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ٌ
َّ
 تاب ػًم اظى انفاػم ادلُٕ

َكووووووواوإْن َذَكووووووو  ْرَت فووووووواطً  ُمـقَّ

 

 َفْفووووَق كؿووووا لووووق كوووواَن فِعووووً  َبقلـَووووا 

 فووووووارَفْع بووووووِف يف ٓزِ  إفعووووووانِ  

 

 واكِصووووْج إذا ُطووووّدي بؽووووّؾ َحووووانِ  

 تؼووووووقُن زيووووووٌد ُمسووووووتٍق أبووووووقهُ  

 

 بووووووالّرفِع مثووووووُؾ يسووووووَتقي أخووووووقهُ  

 وُقوووووْؾ سوووووعقٌد ُمؽووووورٌِ  طثؿاَكوووووا 

 

ووووقَػاَكا   بالـصووووِج مثووووُؾ ُيؽوووورُِ  الضل

، أي "إطؿال اسؿ الػاطؾ"تؽؾَّؿ يف هذا الباب طؾك  حريري إن ال قؾـا: 

أن: اسؿ الػاطؾ قد يعؿؾ طؿؾ فِعؾف، فقـصب الؿػعقل بف، فؾفذا ذكره بعد باب 

 . "ضــت وأخقاهتا"الؿػعقل بف، وبعد باب 

، تعـل: محؿٌد يشرُب العصقَر، "محؿٌد شارٌب العصقرَ " مثان ذلؽ أن تؼقن:

مػعقٌل بف، فؾفذا ذكر  "يشرُب العصقرَ "، و"رٌب العصقرَ شا"فالعصقر يف الؿثالقـ 

هذا الباب بعد الؽالم طؾك الؿػعقل بف، فؽان طؿؾف مـاسًبا أن يذكر هذا الباب بعد 

الؿػعقل بف: لؽل يبقـ أن الؿػعقل بف قد يـصبف الػعؾ، وهذا شرحف يف البابقـ 

 ب.السابؼقـ، وقد يـصبف اسؿ الػاطؾ، وهذا سقبقـف يف هذا البا

يف هذا الباب يـبغل أن كشرح بعض الؿصطؾحات التل سـحتاج إلقفا مـ 

 مصطؾحات الـحق، وهل: التػريؼ بقـ الػعؾ، واسؿ الػاطؾ، والؿصدر.

كؾ كؾؿٍة دلَّت طؾك حدٍث وزماكف، وهق ثالثة  فالػعؾ يف مصطؾح الـحقيقـ:

أمٌر كـ ، و"يشرُب "، ومضارٌع كـ "شرَب "أكقاٍع معروفٌة مشفقرٌة، ماٍض، كـ 

 ."اشرْب "

 ففذه الؽؾؿة دلت طؾك الحدث، ما الحدث؟  "شرَب " فنذا قؾَ :

ماذا طؿؾ؟ ماذا فعؾ؟  "شرب"العؿؾ، الػعؾ  الحدث بالؿعـك الؾغقي، يعـل:

 ما العؿؾ والحدث الذي ُحدث وُفعؾ؟ 

تدل  "شرب"كؾؿة  "شرب"الشرب، إذن فالحدث هق الشرب، فنذا قؾت: 
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الزمـ الؿاضل، إذن، دلت طؾك الحدث، وهق طؾك طؿؾ وحدوث الشرب يف 

 الشرب، وزماكف، وهق الؿاضل.

، كؾؿة "محؿد يشرب العصقر أن"، يف كحق ققلؽ: "يشرُب " وإذا قؾَ :

تدل طؾك الحدث، وهق الشرب، وطؾك زماكف، وهق الحال، يعـل زمـ  "يشرب"

 التؽؾُّؿ.

دث، دلت طؾك الح "يشرب"، "محؿٌد سقف يشرب العصقر" ويف ققلؽ:

 وهق الشرب، وطؾك زماكف، وهق آستؼبال.

دلت طؾك الحدث، وهق الشرب، اشرب يعـل ماذا تػعؾ؟  "اشرْب " ويف ققلف:

الشرب، إذن، فدلت طؾك الحدث، وهق الشرب، وزماكف، وهق آستؼبال. ففذا هق 

 الػعؾ يف اصطالح الـحقيقـ. 

طؾك حدٍث  ففق كؾ كؾؿٍة دلت وأما اسؿ الػاطؾ يف اصط ح الـحقيقـ:

محؿٌد شارٌب "، إذا قؾـا: "شارب"وفاطؾ هذا الحدث، كؼقلؽ:  -وفاطؾف،

هـا دلَّت طؾك الحدث، وهق الجؾقس، الذهاب، الشرب،  "شارٌب "، فـ "العصقر

شارٌب دلت طؾك الحدث، ودلَّت طؾك طالقتف بالحدث وهق فاطؾف، الشارب هق 

شرب، وطؾك أنَّ الشارب دلت طؾك الحدث، أي: ال "شارب"فاطؾ الشرب، إذن فـ 

 دلت طؾك الحدث وفاطؾف. "شارب"هق فاطؾف، فؽؾؿة 

واسؿ الػاطؾ لف قاطدٌة مضطردٌة يف صقاغتف، كقػ ُيصاغ مـ الػعؾ؟ لف قاطدٌة 

 ُمضطردٌة.

، ومـ "َشارب"فؿـ الثالثل يؽقن طؾك وزن فاطؾ، فاسؿ الػاطؾ مـ َشرب 

ومـ كتب ، "ذاهب"، ومـ ذهب "جالس"، ومـ جؾس "ضارب"ضرب 

 ، وهؽذا."كاتب"

واسؿ الػاطؾ مـ غقر الثالثل، مـ الرباطل، مـ الخؿاسل، مـ السداسل، 
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يؽقن طؾك صقغة الػعؾ الؿضارع، مع قؾب حرف الؿضارطة مقًؿا َمضؿقمًة، 

هذا الػعؾ أربعة أحرٍف، ما اسؿ  "أكرمَ "وكسر ما قبؾ أخر، فنذا قؾت مثاًل: 

، ثؿ تؼؾب القاء مقًؿا مضؿقمًة، وتؽسر ما قبؾ "ُيؽرم"الػاطؾ مـ أكرم؟ الؿضارع: 

، "استخرج، يستخرج، ُمستخِرج"، "اكطؾؼ، يـطؾؼ، ُمـطؾِؼ". "ُمؽِرم"أخر 

 فاسؿ الػاطؾ لف قاطدٌة يف صقاغتف مضطردٌة.

، مع أن لف قاطدًة مضطردًة، هـاك ضابٌط يسقٌر، يستخرجقن بف اسؿ ومع ذلؽ

ج بف اسؿ الػاطؾ، اسؿ الػاطؾ يلخذوكف الػاطؾ، يعـل: صريؼٌة سريعٌة تستخر

فعَؾ، يػعُؾ، ففق "، هات الػعؾ وضعف طؾك "َفِعَؾ، َيػَعؾ، ففق فاطٌؾ "بؼقلؽ: 

 ، تؼقل:"فاطٌؾ 

أكرم، "و "ضرب، يضرب، ففق ضارب"، و"جؾس، يجؾس، ففق جالس"

افتتح، يػتتح، ففق "، "استغػر، يستغػر، ففق ُمستغِػر"، و"يؽرم، ففق ُمؽِرم

ج"، "خرج، يخرج، ففق خارج"، "ُمػتتِح ج، ففق ُمخرِّ ج، يخرِّ ج، "، "خرَّ تخرَّ

ج ج، ففق ُمتخرِّ ، إن شئت أن تخرج "استخرج يستخرج، ففق ُمستخِرج"، "يتخرَّ

اسؿ الػاطؾ بؼاطدتف الؿضطردة، فؼد طرفـاها، أو ُتخرجف بسرطٍة، هبذه الطريؼة إذا 

 أهنا سفؾٌة.أتؼـتفا، وهل مع الؿفارة، وكثرة الِؿران، ستجد 

 ففذا اسؿ الػاطؾ، كؾ كؾؿٍة دلَّت طؾك حدٍث وفاطؾف.

 بؼل الؿصدر، ما الؿراد بالؿصدر؟ 

د الحدث. الؿصدر:  كؾ كؾؿٍة دلَّت طؾك مجرَّ

د الحدث؟ يعـل: لؿ تدل إٓ طؾك حدٍث، دون دٓلٍة  ما معـك دلَّ  طؾك مجرَّ

ربُشرب"، إذا قؾت: "ُشْرب"طؾك زماكف، وٓ فاطؾف، كؼقلؽ:  ، دلت طؾك "، الشُّ

رب"الحدث، وهق  رب"أو  "ُشرب"، كؾؿة "الشُّ هؾ دلت طؾك زماكف، متك؟  "الشُّ

ما فقفا دٓلة طؾك زماٍن،  "ُشرب"يف الؿاضل أو يف الحال أو يف آستؼبال؟ كؾؿة 

ٓ ُتطؾؼ طؾك مـ فعؾ  "ُشرب"ٓ تدل طؾك الػاطؾ، يعـل كؾؿة  "ُشرب"وكؾؿة 
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مصدٌر، لؿاذا مصدر؟ ٕهنا تخؾق مـ الدٓلة  "ُشرب"ة هذا الحدث، فـؼقل: كؾؿ

 طؾك فاطؾ الحدث أو زماكف. 

 ؟ "كام"، ما الػعؾ مـ "كام"لق مثاًل أخذكا 

 ، هذه إفعال."كؿ"، وإمر "يـام"، والؿضارع "كام"الؿاضل 

صقب واسؿ الػاطؾ؟ كام، يـام، ففق كائؿ، كائؿ اسؿ الػاطؾ، دلَّت طؾك الحدث 

ك فاطؾف، صقب والؿصدر؟ الـقم، يعـل الحدث، الذي حدث، وهق الـقم، وطؾ

الـقم، لؽـ كؾؿة الـقم ما دلت طؾك زماٍن، وٓ دلت طؾك فاطؾف، فـؼقل: إن كؾؿة 

 مصدٌر: ٕهنا كؾؿٌة دلت طؾك مجرد الحدث.  "كقم"

هذا تعريػ الؿصدر، هـاك ضابٌط يستخرجقن بف الؿصدر، ضابٌط سريٌع سفٌؾ 

صدر، وهق: أن الؿصدر هق التصريػ الثالث لؾػعؾ، إذا أردت يستخرجقن بف الؿ

ف الػعؾ ثالثة تصريػاٍت، فالتصريػ إول سقؽقن  أن تعرف الؿصدر، فصرِّ

ضرب، "الػعؾ الؿاضل، والثاين الػعؾ الؿضارع، والثالث الؿصدر، كؼقلف: 

، ضرب: ماٍض، يضرب: مضارٌع، ضرًبا: هذا الؿصدر، إذن كؾؿة "يضرب، ضرًبا

معرفٌة، ما لـا طالقٌة  "الضرب"كؽرٌة، و "ضرب"صبًعا  "الضْرب"أو  "بضرْ "

هذا مصدر: ٕهنا ٓ  "الضْرب"أو  "ضْرب"بالتعريػ والتـؽقر أن، لؽـ كؾؿة 

 تدل طؾك زمان، وٓ تدل طؾك فاطؾ. 

شرب، "، و"ذهب، يذهب، ذهاًبا"، و"جؾس، يجؾس، جؾقًسا"صقب 

، اكظر، الؿصدر يليت طؾك أوزاٍن كثقرٍة "أكؾ، يلكؾ، َأكاًل "، و"ُشرًبا "يشرب

مختؾػٍة، كؾفا تعقد إلك السؿاع يف مصادر الػعؾ الثالثل، مصادر الػعؾ الثالثل 

يعـل أغؾبفا سؿاطقٌة، أما غقر الثالثقة، فؿؼقسٌة، ولقس الؽالم يف ذلؽ، لؽـ الذي 

الًبا طؾك أريد أن أققلف أن: هق أن السؾقؼة العربقة مازالت تليت بالؿصادر غ

أكؾ، يلكؾ، "، و"َشْرًبا"، ما كؼقل: "شرب، يشرب، ُشرًبا"الصقاب، فؾفذا كؼقل: 

، ما كؼقل: "ذهب، يذهب، ذهاًبا"، هذا مـ السؾقؼة، وأما "ُأْكاًل "، ما كؼقل: "أكاًل 



 e 

g h 
f  383 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 
 

مثؾ  "جالًسا"، ما كؼقل: "جؾس، يجؾس، جؾقًسا"، و"جؾقًسا"، مثؾ "ذهقًبا"

ج، "، و"خرج، يخرج، خروًجا"ا قؾـا: ، هذه سؾقؼٌة، وإذ"ذهاًبا" ج، يخرِّ خرَّ

ًجا"، و"تخريًجا ج، تخرُّ ج، يتخرَّ ، "استخرج، يستخرج، استخراًجا"و "تخرَّ

 وهؽذا.

كقػ تؼقل: إن السؾقؼة العربقة الققم تليت بالؿصادر غالًبا طؾك  فنن قؾ  لل:

 الصقاب، ومع ذلؽ يؼقلقن: إن السؾقؼة العربقة الققم فاسدٌة؟ 

أن معـك ققلفؿ: إن السؾقؼة العربقة فاسدٌة، يعـل دخؾفا قاب طـ ذلؽ: فالج

فساٌد، ولقس الؿعـك أهنا مـعدمٌة، يعـل فاسدٌة مائٌة بالؿائة كؿا يؼقلقن: ٕن السؾقؼة 

العربقة ٓ تؽاد تـعدم طـد العربل، ولؽـفا تؼقى تؼقى تؼقى، وقد تضعػ تضعػ 

بل يعقش يف بقئٍة طربقٍة، قد تـعدم لق طاش تضعػ، لؽـفا ٓ تؽاد تـعدم، مادام العر

ا وتـعدم، لؽـ مادام يف بقئٍة طربقٍة، فال  يف بقئٍة أطجؿقٍة مـذ الصغر، قد تضعػ جدًّ

أكؾُت "تؽاد تـعدم، يدخؾفا فساٌد بلشؽاٍل وأكقاٍع، ولؽـ ٓ تجد طربقًّا أن يؼقل: 

يعرففا، لؽـ إطجؿل،  ، هذا مـ السؾقؼة"اشرتيُت قؾًؿا حؿراء"، أو "تػاحًة أحؿر

أو الذي طاش يف بقئٍة أطجؿقٍة مـذ الصغر، قد يؼع يف مثؾ هذه إخطاء: لضعػ 

السؾقؼة طـده، فـؼقل: إن السؾقؼة قد تؼقى، تؼقى، تؼقى، وذلؽ بؽثرة السؿاع 

والحػظ والتلمؾ لؾػصقح، أي لؾؽالم الػصقح مـ الؼرآن الؽريؿ، مـ الحديث 

 لعالل، شعًرا وكثًرا وخطابًة ومؼامًة ومؼالًة، إلك آخره.الشريػ، مـ كالم العرب ا

ا، حتك يؽاد يؽقن العربل شبقًفا  وقد تضعػ السؾقؼة، تضعػ، تضعػ جدًّ

بإطجؿل، وذلؽ إذا قؾَّ طـده آستؿاع والؽالم بالػصقح، وكثر طـده يف الؿؼابؾ 

ا ُأوصل آستؿاع والؽالم بغقر الػصقح، يعـل بإطجؿل، أو بالعامل، ولفذ

إخقاين بؽثرة آستؿاع لؾػصقح، والتلمؾ فقف، وحػظ ما استطاع اإلكسان مـ 

د آستؿاع والؼراءة، إذا لؿ -طققكف، ويف رأس ذلؽ كؾِّف، كالم اهلل جؾَّ وطاَل، مجرَّ

يصاحبفؿا تلمٌؾ، ومعـًك، ومحاولة محاكاٍة، ٓ تؽاد تػقد كثقًرا، فؽثقٌر مـ الطالب 
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رٍة لؾؼرآن الؽريؿ، يستؿع يقمقًّا إلك الؼرآن الؽريؿ، وهق أن تجده يستؿع بؽث

أطؾك الؽالم العربل، وربؿا يستؿع، ويحػظ كثقًرا مـ الؽالم العربل، ومع ذلؽ لؿ 

 يستػد مـف يف لساكف، وٓ يف كالمف، وٓ يف خطابتف، وٓ يف كتابتف: ٕكف ٓ يتلمؾ.

ٌم، هذا متلخٌر، لؿاذا كصَب، إذا ما تلمؾَت يف هذه إسالقب، لؿاذا هذا متؼدِّ 

ر الحال هـا، تتلمؾ يف هذه الؿعاين،  م آستػفام هـا، لؿاذا أخَّ لؿاذا رفَع، لؿاذا قدَّ

ًٓ ٓ كعًتا، فتلمؾؽ يف هذه إمقر هل التل بالػعؾ تجعؾؽ  لؿاذا أتك هـا بالؽؾؿة حا

هبا، وتستػقد تدخؾ يف الؾغة العربقة، وتتذوقفا، فتـطبع طـدك اكطباًطا، بحقث تتش رَّ

 مـفا بدون تعٍب كثقٍر. 

أما الطالب الذي ٓ يحػظ، وٓ يستؿع بؽثرٍة إلك الػصقح، ويف الؿؼابؾ يستؿع 

بؽثرٍة لغقر الػصقح، إما لألطجؿل، يؼرأ مثاًل كتًبا بإطجؿقة، يستؿع إلك 

مسؾسالٍت أطجؿقٍة، أو ربؿا إلك أغاٍن أطجؿقٍة، وربؿا يتؿتع بذلؽ، بؿعـك أكف 

تلمؾ يف هذه الؽؾؿات، ويحاول يتػفؿفا، وأن يحاكقفا، هذا يمثر بف هذا التلمؾ ي

والؿحاكاة كثقًرا، إذا كان ضعقًػا يف الؾغة العربقة، أما إذا كان ققيًّا يف الؾغة العربقة، 

ى الؾغة العربقة طـده، بتػفؿفا، ومعرفة أهؿ ققاطدها، وتلمِؾ كالمفا الػصقح،  ققَّ

قيْت الؾغة العربقة يف كػس اإلكسان، بعد ذلؽ يستطقع أن يفضؿ وققيْت طـده، إذا ق

وأن يػفؿ وأن يستػقد، وأن يتعؾؿ ما شاء مـ الؾغات إطجؿقة، ما تضره، لؽـ 

الؿشؽؾة أن بعض الطالب يؽقن ضعقًػا يف الؾغة العربقة، ضعًػا شديًدا، ثؿ ُيؽثر 

 سؾقؼتف كثقًرا.مـ الؾغات إطجؿقة، استؿاًطا ومحاكاًة، ففذا يمثر يف 

وكذلؽ العامقة، الطالب الذي ُيؽثر مـ آستؿاع لؾعامقة، ويحػظ كثقًرا مـ 

العامقة، إشعار بالعامقة، أو إمثال والِحَؽؿ بالعامقة، ثؿ بعد ذلؽ تجد أن أكثر 

ة، هذا سقمثر يف سؾقؼتف، وَتضُعػ طـده السؾقؼة.   كالمف بالعامقة، بالعامقة الُؼحَّ

ؿ أما الذي يحا ـَ الؾغة العربقة، وأسالقبفا يف كالمف، بحقث يطعِّ
ول أن يستػقد مِ

كالمف بلسالقب الؾغة العربقة، وألػاضفا، يحاول أن يصحح بـْقة الؽؾؿة طـده، ولق 
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 لؿ يصحح اإلطراب. 

 "محؿد ذهب إلك الجامعة هذا الققم" يعـل مثً  يؼقن يف الؿرحؾة إولك:

ح بـقة الؽؾؿات، وهذا أمرٌ  ا، ما يؼقل:  فصَّ ْد راح الققم لؾجامعة"مفؿٌّ جدًّ ، "ْمَحؿَّ

سقبؼك هبذه الؿرحؾة، ولـ يتجاوزها، ولـ يستػقد مـ دراستف، وٓ مؿا يستؿع إلقف، 

وٓ مؿا يحػظف مـ الؽالم العربل الػصقح، لؽـ لق حاول أن يرتؼل، بدل مـ 

دْ " د"، يؼقل: "ْمَحؿَّ دٌ "، ما قال "ُمَحؿَّ د ذهَب إلك الجامعة"، تؼقل: "ُمَحؿَّ ، "ُمَحؿَّ

ح ما يستطقع، "ذهب إلك الجامعة"، "راح لؾجامعة"بدل  ، وهؽذا يحاول أن يػصِّ

ا يف الطالب.  خاصًة البـقة، بـقة الؽؾؿة، هذا الؿفؿ جدًّ

أن الؿصدر هق التصريػ الثالث لؾػعؾ، وأن  كؾ هذا إمر أدخؾـا إلقف:

 الصقاب. السؾقؼة العربقة مازالت تليت بلغؾبف طؾك

إذن، هـاك الػعؾ، وأمره واضٌح، وهـاك الؿصدر، وسقليت كالٌم طؾقف آخر، يف 

الباب التالل، لفذا الباب الذي كحـ فقف، وهق باب الؿػعقل الؿطؾؼ، الذي سؿاه 

 الحريري كؽثقٍر مـ الؿتؼدمقـ، بباب الؿصدر.

قػ كؾ كؾؿٍة دلَّت طؾك حدٍث وصاحبف، وطرفـا ك وأما اسؿ الػاطؾ، وهق:

ن.  ُيصاغ، فالؽالم طؾقف يف هذا الباب، باب إطؿال اسؿ الػاطؾ الؿـقَّ

يف هذا الباب: إن اسؿ الػاطؾ يمخذ مـ فعؾف، وٕن اسؿ  قال الحريري 

 الػاطؾ يمخذ مـ فعؾف، فؼد يجقز فقف أن يعؿؾ طؿؾ فعؾف. 

 فنن كان اسؿ الػاطؾ ملخقًذا مِـ فعٍؾ ٓزٍم، فقؽقن مثؾف، يرفع فاطاًل، وٓ

 يحتاج إلك مػعقٍل بف. 

: فقؽقن مثؾف، يرفع فاطاًل، ويـصب  وإن كان اسؿ الػاطؾ ملخقًذا مـ فعٍؾ متعدٍّ

ًٓ بف، هذا الذي أراد أن يؼقلف الحريري يف هذا الباب.  مػعق
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د لفذا الباب، بلن كؼقن: إن إطؿان اسؿ الػاطؾ طؿؾ فعؾف، لف حالتان:   كؿفل

 :ضارب، "كؼقلؽ:  "لأ"الػاطؾ َمؼروًكا بـ أن يؽقن اسؿ  احلال٘ األّىل

 . "شارب، الشارب"، "جالس، الجالس"، "مؽرم، الؿؽرم"، "الضارب

 فنن إطؿالف طؿؾ فعؾف جائٌز مطؾًؼا.  "لأ"فنذا كان اسؿ الػاطؾ مؼروًكا بـ 

فنن إطؿالف طؿؾ فعؾف ماذا؟ جائٌز أم واجٌب؟ جائٌز مطؾًؼا، يعـل: بال  ُكعقد:

 شروٍط.

، إذن يجقز وجٌف آخر، يجقز أن يعؿؾ طؿؾ فعؾف، ويجقز أن ٓ صقب جائزٌ 

 يعؿؾ، فُقضاف. 

ًٓ بف، ويجقز أن ٓ  إما أن يعؿؾ طؿؾ فعؾف، يعـل يرفع فاطاًل ويـصب مػعق

 يعؿؾ، إذا لؿ يعؿؾ، يعـل: ُيضاف إلك ما بعده، مضاٌف ومضاٌف إلقف.

 فعٌؾ ماٍف. "جا "، "جا  الؼائؿ أبقه"مثان ذلؽ: كؿا لق قؾ  مثً : 

قام، "ٍؾ ملخقٌذ مـ ماذا؟ مـ طهذا اسؿ فاطٍؾ كؿا طرفـا، اسؿ فا "الؼائؿ"

، إذن ففق يعؿؾ، هق يف الؿعـك والعؿؾ كػعؾف، فالؼائؿ مثؾ الذي قام، أو "يؼقم

 . "جاء الذي قام أبقه"، كؼقلؽ: "جاء الؼائؿ أبقه"الذي يؼقم، فـ 

جاء "؟ فاطٌؾ، كذلؽ يف "قهجاء الذي قام أب"يف ققلؽ:  "أبقه"ما إطراب 

فاطٌؾ  "جاء الذي قام أبقه"يف ققلف:  "أبقه"فاطٌؾ، إٓ أن  "أبقه"، "الؼائؿ أبقه

فاطٌؾ بؿاذا؟ ما الذي  "أبقه"فـ "جاء الؼائؿ أبقه"يف  "أبقه"، وأما "قام"لؾػعؾ 

هذا اسٌؿ أو فعٌؾ؟ اسٌؿ، كقػ اسٌؿ يرفع فاطاًل؟  "قائؿ". "قائؿ"رفعف؟ اسؿ الػاطؾ 

 هذا الذي ُطِؼَد لف الباب.

هذا اسؿ فاطٍؾ، اسؿ الػاطؾ يجقز أن يعؿؾ طؿؾ فعؾف،  "قائؿ" يؼقن لؽ:

جاء الذي "، أو "جاء الذي قام أبقه"، ففق كؼقلؽ: "جاء الؼائؿ أبقه"فقرفع فاطاًل، 

مضاٌف،  "الؼائؿ". "جاَء الؼائُؿ إِب "، ولؽ أن تضقػ، فتؼقل: "يؼقم أبقه



 e 

g h 
f  387 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 
 

 ف.مضاٌف إلق "إب"و

فاطٌؾ،  "ولده"خربٌ،  "الـاجُح "مبتدٌأ،  "محؿدٌ "، "محؿٌد الـاجُح ولدهُ " تؼقن:

 فعٌؾ وفاطٌؾ.  "كجح ولدهُ "، "محؿٌد الذي كجح ولدهُ "ففق كؼقلؽ: 

فاطٌؾ، ولؽـ الذي رفعف، اسؿ الػاطؾ  "ولدهُ "، "محؿٌد الـاجُح ولدهُ "

 ."ؿٌد الـاجُح القلدِ مح": ٕكف طؿؾ طؿؾ فعؾف. ولؽ أن تضقػ، فتؼقل: "الـاجح"

 ."لأ"أن يؽقن اسؿ الػاطؾ مؼروًكا بـ ففذه الحالة إولك:

ًكا، يعـل: الحالة الثاكقة:  ، "ُمؽرمٌ "، "شارٌب "، "جالٌس "، "قائٌؿ،"أن يؽقن مـقَّ

 وهؽذا. "مستغػرٌ "

ًكا، جاز أن يعؿؾ إذا كان بؿعـك الؿضارع ٓ بؿعـك  فنذا كان اسؿ الػاطؾ مـقَّ

 : بؿعـك يػعُؾ، ٓ بؿعـك: فعَؾ. الؿاضل، يعـل

إذا استطعت أن تحذفف، وتضع مؽاكف الػعؾ الؿضارع يػعؾ، فقجقز أن يعؿؾ، 

، حقـئٍذ ما "فعؾ"ويجقز أن ُيضاف، ما يعؿؾ، وإذا كان بؿعـك الؿاضل، بؿعـك: 

محؿٌد شارٌب "يجقز أن يعؿؾ، إذن يجب فقف أٓ يعؿؾ، يعـل ُيضاف، كؼقلؽ: 

كَت جاز لؽ أن ُتعؿؾف طؿؾ الػعؾ، إذا  "محؿٌد شارٌب ": ، إذا قؾت"العصقرٍ  فـقَّ

كان طؾك معـك يشرب، يعـل أكف أن يشرب، أو يف الؿستؼبؾ يشرب، إذا أردت أكف 

أن يشرب، أو يف الؿستؼبؾ سقشرب، جاز لؽ أن ُتعؿؾف طؿؾ الػعؾ فتؼقل: 

: "العصقرَ "و خرب الؿبتدأ، "شارٌب "مبتدٌأ،  "محؿدٌ "، "محؿٌد شارٌب العصقرَ "

؟ ٕكف مثؾ فعؾف، يحتاج إلك فاطٍؾ ومػعقٍل بف؟ "شارٌب "مػعقٌل بف، وأيـ فاطؾ 

، "محؿٌد يشرُب العصقر"، كؼقلؽ: "محؿد"الػاطؾ مسترٌت، تؼديره هق، يعقد إلك 

 مػعقٌل بف، والػاطؾ ضؿقٌر مسترٌت تؼديره هق. "العصقر"فعٌؾ، و "يشرب"فـ

 إطؿالف واجٌج أو جائٌز؟

، "محؿٌد شارُب العصقرِ "ذن يجقز أن ٓ يعؿؾ فقضاف، فؿاذا تؼقل: جائز، إ
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خربٌ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة، وهق مضاٌف،  "شارُب "مبتدٌأ،  "محؿدٌ "

 مضاٌف إلقف مجروٌر. "العصقرِ "و

، يعـل أن محؿًدا هذا شرب العصقر واكتفك، "شرب"بؿعـك  "شارب"لق كان 

تفك، حقـئٍذ ماذا يجقز لؽ؟ هـا ٓ يجقز فعؾف لؾشرب كان يف الؿاضل، شرب واك

، أو "بإمس"لق قؾت  "محؿٌد شارُب العصقِر بإمس"لؽ إٓ أن تضقػ، تؼقل: 

إذا كان الؿعـك، يعـل بإمس، لق قؾت بإمس أو لؿ تؼؾ، إذا شرب واكتفك، 

محؿٌد شارٌب "، ولقس لؽ أن تؼقل: "محؿٌد شارُب العصقِر بإمس"تؼقل: 

 : ٕن الذي بؿعـك الؿاضل ٓ يعؿؾ."مسالعصقَر بإ

، تعـل: أكا "أكا مؼقٌؿ الصالةَ "لؽ أن تؼقل:  "أكا مؼقؿ الصالة" لق قؾ  مثً :

، فالصالة مػعقٌل بف، ولؽ أن تؼقل: "أققؿ"أققؿ الصالَة، معـك الػعؾ الؿضارع 

 ، مضاٌف ومضاٌف إلقف."أكا مؼقُؿ الصالةِ "

َت أن تؼقل: إكـل أقؿت واكتفقت، فقجب هؾ أقؿَت الصالة؟ وأرد لق سللتؽ:

، لؽـ إذا طبَّرت باسؿ "أكا أقؿُت الصالةَ "أن تؼقل، إذا طبَّرت بالػعؾ، تؼقل: 

ن وُتعِؿؾ: ٕكف يف الؿاضل، "أكا مؼقُؿ الصالةِ "الػاطؾ، تؼقل:  ، وٓ يجقز أن تـقِّ

، "قؿ الصالةَ أكا أريد أن أق"، إذا أردت أن تؼقل: "أكا مؼقٌؿ الصالةَ "لؽـ لق قؾت: 

 ، تؼقل: أقْؿ ٓ بلس، يعـل سلطؿؾ ذلؽ يف الؿستؼبؾ."أكا مؼقٌؿ الصالةَ "

اسؿ فاطٍؾ  "ُمؽِرمٌ "مبتدٌأ، و "محؿدٌ "، "محؿٌد ُمؽِرٌم أبقه إستاذَ " لق قؾـا:

فعٌؾ وفاطٌؾ  "يؽرُم أبقُه إستاذَ "بؿعـك ُيؽِرم، فؾفذا يعؿؾ طؿؾ فعؾف، كؿا قؾت: 

اكؼؾبت  "ُيؽرم"فاطٌؾ ومػعقٌل بف، لؽـ  "ُمْؽِرٌم أبقُه إستاذَ "ومػعقٌل بف، تؼقل: 

، هذا خربٌ مرفقٌع، "محؿٌد ُمؽِرمٌ "إلك اسٍؿ، فؾفذا كؼقل يف اإلطراب:  "ُمؽرم"إلك 

 "إستاذَ "، "ُمؽرم"فاطٌؾ، رفعف اسؿ الػاطؾ  "أبقهُ "وطالمة رفعف الضؿة، و

 ."ُمؽرم"مػعقٌل بف، كصبف اسؿ الػاطؾ 

سؿ الػاطؾ بؿعـك الػعؾ الؿستؿر، هـاك مـ إفعال يف الؾغة، ما لق كان ا
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ك الػعؾ الؿستؿر، فعٌؾ لؽـ الؿراد بف معـك القصػ، يعـل أن صاحبف يعؿؾف  ُيسؿَّ

ويػعؾف يف الؿاضل، ويف الحال، وسقعؿؾف يف الؿستؼبؾ، لؽـ ُيعبَّر طـ ذلؽ 

مضارٌع، لؽـ ما  ، يحبقن هـا فعٌؾ "الـاس يحبقن الؿحسـ"بالؿضارع، كؼقلؽ: 

زمـف؟ هؾ هق حاضٌر فؼط؟ يعـل أن يحبقهنؿ؟ أو يف الؿستؼبؾ فؼط؟ أو أكف 

، أكت ماذا تريد بؼقلؽ:  ؟ هذه صػٌة ثابتٌة، ٓزمٌة، "الـاس يحبقن الؿحسـ"مستؿرٌّ

 دائؿٌة، يعـل يف الؿاضل يحبقهنؿ، وأن يحبقهنؿ، ويف الؿستؼبؾ يحبقهنؿ. 

، الػعؾ هـا زماكف لقس بحاٍل، وٓ استؼباٍل، "كسانَ اإلسالم ُيؽرم اإل" تؼقن:

، تريد أن تؼقل:  طـ صػٍة فقف ثابتٍة، يف الؿاضل  "اإلسالم ُمْؽِرمٌ "وإكؿا زمـف مستؿرٌّ

ك الػعؾ الؿستؿر.   والحال وآستؼبال، هذا ُيسؿَّ

هذا الػعؾ الؿستؿر، لق أخذَت مـف اسؿ فاطٍؾ، هؾ سُتعؿؾف ٕكف بؿعـك يػعؾ؟ 

؟ أم يجقز فقف القجفان؟ يجقز فقف القجفان، أم ٓ 
ُّ

ُتعؿؾف ٕن مؿا يدل طؾقف الؿضل

پ پ پ )بحسب الؿعـك الذي تريده يف الؽالم، مثال ذلؽ ققلف تعالك: 

 .[1-3]الػاتحة:  (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

هذا اسؿ فاطٍؾ، مؾؽ يؿؾؽ ففق مالٌؽ، مالؽ، هؾ  "َمالِِؽ "، "َمالِِؽ َيْقمِ "

، يعـل بؿعـك مؾؽ، أو بؿع ـك يؿؾؽ؟ أم مؾؽف، ويؿؾؽف، وسقؿؾؽف؟ فعٌؾ مستؿرٌّ

يؿؾؽ يقم الديـ، ويؿؾؽ هـا بؿعـك أكف مؾؽ يف الؿاضل، ويؿؾؽ، وسقؿؾؽ، هذا 

، فؾؽ يف  ٺ ٺ )هـا أن تؼقل:   [1]الػاتحة: (ٺ ٺ ٺ)فعٌؾ مستؿرٌّ

ـِ "، أو أن تؼقل يف الؾغة:  [1]الػاتحة: (ٺ ي ك الحال ، طؾك معـ"َمالٍِؽ َيْقَم الدِّ

هـا ملخقٌذ مـ الػعؾ الدال طؾك آستؿرار، فؾؽ أن  "َمالِِؽ "وآستؼبال، أن 

 تجعؾف بؿعـك الؿاضل، ولؽ أن تجعؾف بؿعـك الؿضارع.

، هذه الحالة إولك، "نأ"لؿ يذكر اسؿ الػاطؾ الؿؼرون بو الحريري 

ن، وهذه الحالة الثاكقة، فؼان:   وإكؿا ذكر اسؿ الػاطؾ الؿـقَّ

َكوووووووا وإنْ   َذَكوووووووْرَت فووووووواطً  ُمـقَّ

 

 َفْفووووَق كؿووووا لووووق كوووواَن فِعووووً  َبقلـَووووا 
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ن لؽ أن ُتعؿؾف طؿؾ فعؾف، فؽلكؽ ذكرت  يريد أن يؼقن: أن اسؿ الػاطؾ الؿـقَّ

الػعؾ فؾفذا تجد أن الذي بعده، إما فاطٌؾ لف، أو فاطٌؾ ومػعقٌل بف، ففق كالػعؾ، 

 ، والػعؾ فعٌؾ. يعـل يف العؿؾ، وإٓ ٓشؽ أن اسؿ الػاطؾ اسؿٌ 

 عؿ شرح ذلؽ، يف البق  التالل فؼان: 

 فووووووارَفْع بووووووِف يف ٓزِ  إفعووووووانِ 

 

 واكِصووووْج إذا ُطووووّدي بؽووووّؾ َحووووانِ  

يؼقل: إذا كان اسؿ الػاطؾ ملخقًذا مـ فعٍؾ ٓزٍم، ففق مثؾف، يرفع فاطاًل، وٓ  

، ففق مثؾف، يرفع ف ًٓ بف، وإذا كان ملخقًذا مـ فعٍؾ متعدٍّ اطاًل، ويـصب يـصب مػعق

ًٓ بف.  مػعق

 عؿ مثَّؾ ٓسؿ الػاطؾ ال ز ، واسؿ الػاطؾ الؿتعدي، فؼان: 

 تؼووووووقُن زيووووووٌد ُمسووووووتٍق أبووووووقهُ 

 

 بووووووالّرفِع مثووووووُؾ يسووووووَتقي أخووووووقهُ  

استقى، "اسؿ فاطٌؾ، مـ الػعؾ  "ُمستقٍ "هذا مثاٌل ٓسؿ الػاطؾ الالزم، فـ 

تثبت القاء،  "لأ"، فؾفذا لق أثبت "مستقي"، أصؾف "ُمستقٍ "، ففق "يستقي

كْت،  "لأ"، وٕكف اسٌؿ مـؼقٌص، فنن ياءه ُتحذف إذا حذفت "الؿستقي" وكقَّ

، فؾفذا يعؿؾ طؿؾ فعؾف "استقى، يستقي، ففق ُمستقٍ "، ففق اسؿ فاطٍؾ مـ "ُمستقٍ "

، "زيٌد ُمستٍق طؾك الؽرسل"، و"زيٌد يستقي طؾك الؽرسل"، فقؼال: "يستقي"

 "ُمستقٍ "فعٌؾ مضارٌع، وفاطؾف مسترتٌ فقف، و "يستقي". فـ"ُمستقٍ "مثؾ  "يستقي"فـ

 هذا اسؿ فاطٍؾ، وفاطؾف مسترتٌ فقف.

زيٌد ُمستٍق أخقه طؾك "، تؼقل: "زيٌد يستقي أخقُه طؾك الؽرسل" ولق قؾ :

فاطٌؾ يف الؿثالقـ، إٓ أكف يف إول فاطؾ لؾػعؾ  "أخقه"كذلؽ، فـ "الؽرسل

 ."ُمستقٍ "طؾ ، ويف الثاين فاطٌؾ ٓسؿ الػا"يستقي"

 عؿ قان الحريري: 

 وُقوووووْؾ سوووووعقٌد ُمؽووووورٌِ  طثؿاَكوووووا

 

ووووقَػاَكا   بالـصووووِج مثووووُؾ ُيؽوووورُِ  الضل
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أكرم، "اسؿ فاطٍؾ، مـ ماذا؟ مـ  "ُمؽرم"هذا مثال اسؿ الػاطؾ الؿتعدي، فـ

ًٓ بف. "ُمؽرم"، ففق "يؽرم  ، ففق يعؿؾ مثؾ الػعؾ، يرفع فاطاًل، ويـصب مػعق

، ففؽذا "ُيؽرمُ "مػعقٌل بف، والػاطؾ مسترٌت يف  "أباهُ "، فـ "أباهُ  زيٌد ُيؽرمُ "ُيؼال: 

، "ُمؽرمٌ "مػعقٌل بف، كصبف  "أباهُ "، فـ"زيٌد ُمؽرٌم أباهُ "تؼقل يف اسؿ الػاطؾ مـف: 

 مسترتٌ فقف. "ُمؽرمٌ "وفاطؾ 

، "زيٌد ُمشرتٍ أبقه"، و"زيٌد ُمستٍق أبقه"إن يف البقت السابؼ روايتقـ:  فؾفذا قؾـا:

ًٓ آخر ٓسؿ الػاطؾ الؿتعدي: ٕن  "زيٌد ُمشرٍت أبقه"واية فر ستجعؾ هذا البقت مثا

، أما إذا قؾـا إكف ُمستٍق، فـ "اشرتى" وهق فعٌؾ  "استقى، يستقي"مـ  "ُمستقٍ "متعدٍّ

ٓزٌم، فقؽقن قد مثَّؾ لالزم بؿثاٍل، ومثَّؾ لؾؿتعدي بؿثاٍل، وهذه صريؼة الحريري يف 

 الباب. اعؾؼ هبذف. ففذا ما يتتِ حَ ُمؾ

كريد أن كؼػ طـد بعض الشقاهد مـ الؼرآن الؽريؿ طؾك هذا الباب، إٓ إن كان 

 هـاك سماٌل فـستؿع إلقف، قبؾ هذه الشقاهد.

ن، هؾ يؿؽـ أن ُيؼال أن اسؿ  )أحسـ اهلل إلقؽؿ شقخـا، يف اسؿ الػاطؾ الؿـقَّ

ن دائًؿا يعؿؾ، سقاًء جاء معـاه مـ الػعؾ ال ؿاضل، أو الؿضارع ٕن الػاطؾ الؿـقَّ

ن، يعـل ُيضاف، هؾ يؿؽـ أن كخؾص مـ هذا إلك  ما كان طؾك الؿاضل ٓ يـقَّ

ن مطؾًؼا يعؿؾ؟(.  الؼقل بلن الؿـقَّ

ًٓ أن كؾ الؽالم هـا يف الحؼقؼة طؾك كصب اسؿ الػاطؾ  ٓبد أن كعرف أو

 "لأ"بـ رتنلؾؿػعقل بف، أما رفعف لؾػاطؾ، فنن اسؿ الػاطؾ مطؾًؼا بحالتقف، الؿؼ

ن يرفع فاطاًل، فالؽالم طؾك كصبف لؾؿػعقل بف، فاسؿ الػاطؾ إذا تحؼؼ فقف  والؿـقَّ

كف وتـصب بف الؿػعقل بف، أما إذا لؿ يؽـ  الشرط، يعـل كان بؿعـك يػعؾ، حقـئذ تـقِّ

كف، بؾ تضقػف، والؿثال واحٌد  محؿٌد "بؿعـك الؿضارع يػعؾ، حقـئٍذ ما يجقز أن تـقِّ

، ولؽ أن "شارٌب العصقرَ "إن كان بؿعـك يشرب، لؽ أن تـقن  ،"شارٌب العصقرَ 

، أما إذا كان بؿعـك شرب، فؾقس لؽ إٓ اإلضافة "شارُب العصقرِ "تضقػ 
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طؾؿـا أكف أراد يشرب، وإذا  "شارٌب "، الؿتؽؾؿ الػصقح، إذا قال: "شارُب العصقرِ "

شرب، فالتزم كـظر ٕكف قد يريد يشرب فلضاف، وقد يريد  "شارُب العصقرِ "قال: 

 اإلضافة، الؿتؽؾؿ أن كذلؽ، ٓبد أن يلخذ هبذا إمر.

 (ٻ پ پ پ پڀ)ققلف تعالك:  مـ الشقاهد طؾك ذلؽ:

 .[25]البؼرة:

 ."يجعؾ"، إين سلجعؾ خؾقػًة، فـصب خؾقػًة بـ "سلجعؾ"بؿعـك  "َجاِطٌؾ "

 .[26]الزمر: (ڌ ڌ ڎ ڎڈ)قال: 

 لقَس اهلل يؽػل طبده.، يعـل أ"كػك يؽػل"اسؿ فاطٍؾ مـ  "َكاٍف "

 .[16]مريؿ: (ہ ہ ہ ھ ھھ ھ)

 ، يعـل: أترغب أكت."يرغب"هذا اسؿ فاطٍؾ بؿعـك  "َأَراِغٌب "

ے ے ۓ )، ويف قراءٍة:  [2]الط  : (ے ے ۓ ۓ﮲)قال تعالك:  أخقًرا:

 يعـل: إن اهلل يبؾغ هق سبحاكف أمره.   [2]الط  : (ۓ﮲

يف الدرس الؼادم،  -إن شاء اهلل-تؼلهبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ هذا الباب، وكؾ

 واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾَّؿ طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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 احلاد٘ ٔانؼشسٌٔاندزض 
﷽ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف 

 وأصحابف أجؿعقـ.

 أما بعد.

بركاتف، وحقاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف هذه الدرس الحادي فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف و

طؾقف رحؿة اهلل –مـ شروح مؾحة اإلطراب، لؾحريري البصري (1)والعشريـ

 .-تعالك

كحـ يف لقؾة الثالثاء، الحادي والعشريـ مـ شفر رجب، مـ سـة ثؿاٍن وثالثقـ 

عؼد يف مديـة وأربعؿائٍة وألٍػ، يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة، وهذا الدرس يُ 

 الرياض.

فػل الدرس  (ة ا طرابَح ؾ)مُ ما زلـا كقاصؾ شرح هذا الؽتاب الؿبارك 

بنذن اهلل –الؿاضل، كـا تؽؾؿـا طؾك إطؿال اسؿ الػاطؾ، يف هذا الدرس سـحاول

أن كشرح ثالثة أبقاٍب، وكؾفا مـ الؿػاطقؾ، وهل: باب الؿػعقل الؿطؾؼ،  -تعالك

 عقل معف.وباب الؿػعقل لف، وباب الؿػ

وكبدأ الؽالم طؾك شرح باب الؿػعقل الؿطؾؼ، مبتدئقـ  فـستعقـ باهلل 

 يف هذا الباب. بؼراءة ما قالف الحريري 

 :قان الحريري 

                                           
(1) 11+11=11. 
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 تاب انُصة ػهٗ ادلصدزٚح
 والؿصووودر إصوووؾ وأي أصوووؾ 

 

 ومـووف يووا صوواح اشووتؼا  الػعووؾ  

 وأوجبوووو  لووووف الـحوووواة الـصووووبا  

 

 ايف قووقلفؿ: ِوورب  زيووًدا ِوورب  

 وقوووود أقووووقؿ القصووووػ وأٓت  

 

 ُمؼاموووووووف والعووووووودد ا عبوووووووات  

كحوووق: ِووورب  العبووود سوووقًصا  

 ففوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورب 

 

واِووورب أشووود الضووورب موووـ   

 يغشوووووووووووووووووك الريوووووووووووووووووج

 

 واجؾده يف الخؿر أربعوقـ جؾوده 

 

 واحبسووف مثووؾ حووبس زيوود طبووده  

 وربؿوووا أِوووؿر فعوووؾ الؿصووودر  

 

 كؼقلفؿ: سوؿًعا وصقًطوا فواخبر  

 ومثؾوووووف: سوووووؼًقا لوووووف ورطقووووووا  

 

 وإن تشووووول جووووودًطا لوووووف وكقَّوووووا  

 ومـووف: قوود جووا  إمقوور ركًضووا  

 

 واشووووتؿؾ الصووووؿا  إذ تقِووووا  

هذا الباب معروٌف طـد الؿتلخريـ باسؿ الؿػعقل الؿطؾؼ، وسؿاه الحريري،  

وكثقٌر مـ الؿتؼدمقـ )باب الؿصدر(، أو )باب الؿـصقب طؾك  الؿصدر(، أو 

 )باب الـصب طؾك الؿصدرية(.

ؼدمقن بـحق ذلؽ: ٕن الؿػعقل الؿطؾؼ ُيشرتط فقف أن يؽقن وإكؿا سؿاه الؿت

مصدًرا، ٓبد أن يؽقن مصدًرا، صبًعا هؿ ٓ يعـقن أن كؾ مصدٍر ففق مػعقٌل مطؾٌؼ، 

ولؽـ يعـقن أن الؿػعقل الؿطؾؼ ٓبد أن يؽقن مصدًرا، مـ شروصف، أن يؽقن 

ك  مصدًرا، والؿتلخرون، وهق الؿصطؾح الؿشفقر أن الؿعروف، أكف ُيسؿَّ

 الؿػعقل الؿطؾؼ.

وٕن الؿػعقل الؿطؾؼ ُيشرتط فقف أن يؽقن مصدًرا، تجد أن أكثر الـحقيقـ إذا 

تؽؾؿ طؾك باب الؿػعقل الؿطؾؼ يبتدئقن الؽالم بالؽالم طؾك تعريػ الؿصدر، 

رس الؿاضل طـدما تؽؾؿـا طؾك  وهذا الذي فعؾف الحريري أيًضا هـا، وكحـ يف الدَّ

قـا هـاك بقـ ثالثة أشقاء، إطؿال اسؿ الػاطؾ ، أشركا إلك تعريػ الؿصدر: ٕكـا فرَّ

 بقـ الػعؾ، واسؿ الػاطؾ، والؿصدر.

دطقكا كتذكر ما قؾـاه يف الدرس الؿاضل، قؾـا: الؽؾؿة التل تدل طؾك حدٍث 

ك يف الـحق الػعؾ، فالػعؾ: كؾ كؾؿٍة دلت طؾك حدٍث وزماكف، حدٍث  وزماكف ُتسؿَّ
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ثال ذلؽ: جؾس، ويجؾس، واجؾس، فجؾس هذه الؽؾؿة وزمان هذا الحدث. م

تدل طؾك الحدث، وهق الجؾقس، إذا قؾت جؾس، يعـل ماذا فعؾ؟ الجؾقس، دلت 

طؾك الجؾقس، الحدث، ودلت طؾك زماكف، أكف جؾس يف الؿاضل. )يجؾس( دلت 

طؾك الحدث، وهق الجؾقس، وزماكف أن )اجؾس( دلت طؾك الحدث، وهق 

ل اجؾس يف الؿستؼبؾ، تلمره أن يػعؾ ذلؽ يف الؿستؼبؾ، الجؾقس، وزماكف، يعـ

 ففذا هق الػعؾ.

الؽؾؿة التل تدل طؾك الحدث وصاحبف، يعـل صاحبف  وأما اسؿ الػاطؾ، ففل:

الذي فعؾف، كؼقلؽ: )جالس(، إذا قؾت كؾؿة )جالس( يعـل أن هذا ماذا فعؾ؟ 

 الجؾقس، إًذا كؾؿة )جالس( دلت طؾك الحدث، وهق الجؾقس.

طالقة الجالس بالجؾقس، الجالس هق الذي فعؾ الجؾقس، إذن كؾؿة ما 

 )جالس( دلت طؾك الحدث )الجؾقس(، وطؾك فاطؾف، صاحبف.

 الحدث: الجؾقس. 

 وأن الؿقصقف هبذه الؽؾؿة )جالس( هق الػاطؾ. 

 إذن، اسؿ الػاطؾ، كؾ كؾؿٍة دلت طؾك حدٍث وصاحبف، فاطؾف.

 بؼك الؿصدر، ما تعريػ الؿصدر؟

الؽؾؿة التل ٓ تدل إٓ طؾك  كؾ كؾؿٍة دل  طؾك مجرد الحدث، :الؿصدر

الحدث فؼط، ٓ تدل طؾك زماكف، وٓ تدل طؾك صاحبف، كؼقلؽ: )جالس(، إذا 

قؾت )جؾقس( الجؾقس هق الحدث، يعـل الػعؾ الجؾقس، هذا الجؾقس 

الحدث، لؽـ كؾؿة )جؾقس( هؾ دلت طؾك أن الجؾقس كان يف زماٍن ماٍض أو 

مستؼبٍؾ؟ ٓ، كؾؿة )جؾقس( دلت طؾك مجرد الحدث، ولؿ تدل طؾك  حاضٍر أو

 زماٍن.

كؾؿة )جؾقس( الذي يقصػ هبذه الؽؾؿة )جؾقس( هؾ هق التػاطؾ؟ ٓ، 

د الحدث، الحدث بؿعـاه  كؾؿة )جؾقس( دلت فؼط طؾك الحدث، طؾك مجرَّ

 الؾغقي، يعـل: الػعؾ، لؽـ الػعؾ يف الـحق اصطالٌح يراد بف الحدث وزماكف.
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)ضرب، يضرب، اضرب(، هذه أفعاٌل، دلت طؾك الحدث، وهق  إذا قؾ  مثً :

 الضرب، وطؾك زماكف.

)ضارب(، هذا اسؿ فاطٍؾ: ٕكف دلَّ طؾك الحدث )الضرب(، وطؾك  وإذا قؾ :

 أن الؿقصقف بؼقلـا )ضارب( هق الػاطؾ.

والؿصدر؟ الؿصدر هق الضرب، صبًعا )ضرٌب( كؽرٌة، )الضرب( معرفٌة، هذا 

ريٌػ وتـؽقٌر، ما لـا طالقٌة، لؽـ هق مصدٌر: ٕن ققلؽ: )الضرب( دلت طؾك تع

مجرد الحدث، وهق )الضرب(، لؽـ لؿ تبقـ زمان الضرب، ولؿ تبقـ فاطؾ 

 الضرب.

أن الؿصدر لف صريؼٌة يف آستخراج، صريؼٌة لػظقٌة تسفؾ  وقؾـا مـ قبؾ:

ف الػعؾ استخراجف، فؾفذا يؼقلقن: الؿصدر هق التصريػ الثالث ل ؾػعؾ، تصرِّ

الؿاضل، والثاين: هق الػعؾ  ؾثالث تصريػاٍت، فالتصريػ إول: هق الػع

ؾ استخراج الؿصدر،  الؿضارع، والثالث: هق الؿصدر، ففذه صريؼٌة لػظقٌة تسفِّ

ومعرفتف، كؼقلؽ: )ضرب، يضرب، ضرًبا(، الؿصدر: )ضرًبا(، صقب و)جؾس(؟ 

ذهب، ذهاًبا(، و)أكؾ، يلكؾ، أْكاًل(، كؼقل: )جؾس، يجؾس، جؾقًسا(، و)ذهب، ي

 و)شرب، يشرب، ُشرًبا(، هذا الؿصدر.

أن تؼقل: )فعؾ، يػعؾ، ففق فاطٌؾ(،  أما اسؿ الػاطؾ، فطريؼة استخراجف

)ضرب، يضرب، ففق ضارٌب(، )شرب، يشرب، ففق شارٌب(، )اكطؾؼ، يـطؾؼ، 

ؾ ففق مـطؾٌؼ(، )استخرج، يستخرج، ففق مستخرٌج(، هذه أسالقب لػظ قٌة تسفِّ

 معرفة اسؿ الػاطؾ والؿصدر.

فأن طرفـا هذه إشقاء الثالثة بالتعريػ، وطرفـاها أيًضا بالطريؼة أو بالضابط 

ؾ استخراجفا.  الؾػظل الذي يسفِّ

 ملاذا تهله اليخٌْْٓ علٙ املصدز يف أّل باب املفعْل املطلل؟ 

فـا الؿصدر، ٕكف ُيشرتط يف الؿػعقل الؿطؾؼ أن يؽقن مصدًرا،  قؾـا: فؾفذا طرَّ

وتؽؾؿـا طؾقف، ويتؽؾؿ الـحقيقن أيًضا هـا طؾك أن الؿصدر هق أصؾ الؿشتؼات، 
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فقا الؿصدر قالقا: والؿصدر هق أصؾ الؿشتؼات، معؾقٌم أن الؾغة العربقة لغة  إذا طرَّ

اشتؼاٍق، اشتؼاٌق يعـل شؼ، يعـل أن الؽؾؿات ُيشؼ بعضفا مـ بعٍض، ففـاك أصٌؾ 

هذا إصؾ تشتؼ، تشؼ، تلخذ كؾؿاٍت أخرى بطرٍق ققاسقٍة، أو بطرٍق واحٌد، ومـ 

 غقر ققاسقٍة.

الؿصدر هق الؿصدر، الؿصدر يعـل هق إصؾ الذي ُيشتؼ مـف، وتمخذ بؼقة 

ك الؿصدر، لؿاذا يسؿقكف الؿصدر؟  التصرفات، إصؾ هق الؿصدر، فؾفذا ُتسؿَّ

لذلؽ الؿصدر، فإصؾ هق  ٕكف الؿصدر الذي تصدر مـف بؼقة الؿشتؼات، فسؿك

 الؿصدر.

فعـدك مثاًل كؾؿة )ضْرب(، تلخذ مـفا الؿاضل طؾك )فعَؾ( ققاسًقا، )ضرَب(، 

وتلخذ الؿضارع طؾك )يػعُؾ(، )يضرُب(، وتلخذ إمر طؾك )افعْؾ(، )اضرْب(، 

وتلخذ اسؿ الػاطؾ طؾك )فاطٌؾ(، )ضارٌب( وتلخذ اسؿ الؿػعقل طؾك )مػعقٌل(، 

ذ اسؿ الؿؽان طؾك )مػعؾ(، )مضرب(، وتلخذ صقغة الؿبالغة خل)مضروٌب(، وت

اب(، وهؽذا، طـدك أصٌؾ، ثؿ تلخذ  ال(، أو بؼقة صقغ الؿبالغة، مثؾ: )ضرَّ طؾك )فعَّ

 مـفا تصرفاٍت كثقرًة، وهذا الذي كص طؾقف صاحبـا الحريري يف ققلف:

 والؿصوووودر إصووووؾ وأي أصووووؾ 

 

 ومـوووف يوووا صووواح اشوووتؼا  الػعوووؾ  

ؿصدر هق أصؾ الؿشتؼات، فؿـ هذه الؿشتؼات التل تمخذ مـ إذا كان ال 

الؿصدر: الػعؾ، وققلف: )يا صاح(، هذا يسؿقكف يف الـحق الرتخقؿ، والرتخقؿ 

يؽقن: حذف آخر حرٍف مـ حروف الؿـادى: ٕن إصؾ )صاحب( يـادي 

ؿ بحذف الباء، فؼال: )يا صاح(،  صاحبف، صاحب، فؼال: )يا صاحُب(، ثؿ رخَّ

ك كداء ترخقٍؿ.ففذا يُ   سؿَّ

ما إصؾ يف الؿشتؼات؟ أصؾ الؿشتؼات الؿصدر، هذا ققل الحريري  قؾـا:

كؿا رأيـا، وهق ققل البصريقـ، وهق ققل الجؿفقر، يرون أن أصؾ الؿشتؼات هق 

 الؿصدر.

إن إصؾ هق الػعؾ الؿاضل، ومـف تمخذ بؼقة الؿشتؼات، ومـفا  وققؾ:
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 الؿصدر طـد همٓء.

ؾ الؿصدر، ومـ الؿصدر يمخذ الػعؾ الؿاضل، ومـ الػعؾ إن إص وققؾ:

 الؿاضل يمخذ بؼقة الؿشتؼات.

 إن الؿصدر أصٌؾ، والػعؾ الؿاضل أصٌؾ آخر، هذا أصٌؾ، وهذا أصٌؾ. وققؾ:

ففذه أققاٌل، لؽـ الراجح يف الؿسللة هق ققل الجؿفقر، وأدلتفؿ طؾك ذلؽ 

 كثقرٌة متقافرٌة، طؾك أن إصؾ هق الؿصدر.

ذا كالٌم طؾك الؿصدر، الذي هق شرٌط مـ شروط الؿػعقل الؿطؾؼ، كؾ ه

والباب معؼقٌد لؾؿػعقل الؿطؾؼ، إذن كريد أن كدخؾ أن إلك الؿػعقل الؿطؾؼ، ما 

 تعريػ الؿػعقل الؿطؾؼ؟

فف،  الحريري  ف الؿػعقل الؿطؾؼ، ربَّؿا لقضقحف، لؿ يعرِّ لؿ يعرِّ

ف الؿػعقل الؿطؾؼ، وكؼقل : الؿػعقل الؿطؾؼ هق: الؿصدر كستطقع أن كعرِّ

 الؿـصقب بعد فعؾف.

إذن، فالؿػعقل الؿطؾؼ ٓ يؽقن إٓ مصدًرا، وطرفـا مـ قبؾ الؿراد بالؿصدر، 

 كقٌع مـ أكقاع إسؿاء.

صقب الؿـصقب، الؿػعقل الؿطؾؼ ٓبد أن يؽقن مـصقًبا، وسقليت بعد قؾقٍؾ 

قًبا، وٓبد أن يؽقن بعد الؽالم طؾك حؽؿف، لؽـ متك؟ ٓبد أن يؽقن مصدًرا مـص

فعؾف، مثال ذلؽ أن تؼقل: )حػظُت الؼرآن حػًظا(، )حػًظا( هذا مصدٌر مـصقٌب، 

وقد وقع بعد فعؾف )حػظ(، أو )يحػظ محؿٌد الؼرآن حػًظا(، أو فعؾ أمٍر: )احػظ 

 الؼرآن حػًظا(، الؿفؿ مصدٌر مـصقٌب بعد فعؾف.

( ، )َتْؽؾِقًؿا[161]الـسا :  (ڃ چ چ چ) :قال 

 مصدٌر مـصقٌب بعد فعؾف )َكؾََّؿ(.

ھ ھ )، وقال تعالك: [1]الؿزمؾ: (ٿ ٿ ٿ)قال تعالك: 

( مصدُر )قال(، وقد جاء بصقغة إمر )ققلقا(.[75]إحزاب: (ھ ًٓ  ، )قق

، [75]ا سرا : (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)وقال تعالك: 
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، )تربج( هذا مصدٌر [22]إحزاب:  (ڃ چ چ چ چڇ)وقال: 

 رع )تربجـ(.بعد الػعؾ الؿضا

 قان الشاطر:

 د  العبووووورات تـفؿووووور اكفؿوووووارا 

 

 وكووووار القجوووود تسووووتعر اسووووتعارا  

 هـا مػعقٓن مطؾؼان )تـفؿر اهنؿارا(، و)تستعر استعارا(. 

 )جؾست جؾقًسا(، و)قؿت ققاًما(، وكحق ذلؽ. تؼقن:

ح بذلؽ  طرفـا مـ ذلؽ: أن حؽؿ الؿػعقل الؿطؾؼ هق الـصب، وقد صرَّ

ف: )وأوجبت لف الـحاة الـصبا( ثؿ مثَّؾ فؼال: )كؼقلفؿ: ضربت الحريري، يف ققل

، قال تعالك: [61]الـسا : (چ چ ڇ)ا(، قال تعالك: بً زيًدا ضر

 (ڭ ۇ ۇ ۆ)، وقال تعالك: [11]صف: (ہ ہ ھ ھ)

 ، )جفاًدا( بعد )جاهْد(.[53]الػرقان:

 )درست الـحق دراسًة متلكقًة(، أيـ الؿػعقل الؿطؾؼ؟ )دراسًة(. تؼقن:

 )قرأت الؼرآن قراءًة متدبرًة(. تؼقن:

 )صؾك اإلمام صالًة خاشعًة(.

 )أصؾقت صالَة الخاشع؟(

 )أكؾت أكَؾ الجائع(.

قًّا(. تؼقن:  )اجؾس جؾقًسا صحِّ

 )اجؾس جؾقَس الؿمدَّب(.

أي مصدٍر مـصقٌب بعد فعؾف، فنكف مػعقٌل مطؾٌؼ. الؿػعقل الؿطؾؼ سفٌؾ 

 مصدٌر مـصقٌب بعد فعؾف.واضٌح، أقرب إلك إمقر الؾػظقة، 

 عؿ إن الحريري اكتؼؾ إلك مسللٍة مـ مسائؾ الؿػعقن الؿطؾؼ، فؼان:

 وقووووود أقوووووقؿ القصوووووػ وأٓت 

 

 ُمؼامووووووووف والعوووووووودد ا عبووووووووات  

 عؿ مثَّؾ فؼان: 

 كحق: ِربُ  العبود سوقًصا ففورب 

 

واِرب أشد الضرب موـ يغشوك   

يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووج  الرل
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 واجؾووده يف الخؿوور أربعووقـ جؾوودة 

 

 مثووؾ حووبس زيوود طبوودهواحبسووف   

ققلف: )واجؾده يف الخؿر أربعقـ جؾده( ٓبد أن كخػػ هؿزة أربعقـ بالحذ :  

 لؽل يستؼقؿ القزن وٓ يـؽسر، وجا  يف ُكسٍم أخرى:

ا أربعوووووقـ جؾووووودة   واجؾووووود حووووودن

 

 .................................

...... 

 

 ٍذ تبؼك الفؿزة طؾك لػظفا، وٓ يـؽسر البقت.ئفحقـ

هذه إبقات تؽؾَّؿ الحريري طؾك مسللٍة، يسؿقهنا: كقابة غقر الؿصدر طـ يف 

 الؿصدر، يف آكتصاب طؾك الؿػعقل الؿطؾؼ.

إن مـ شروط الؿػعقل الؿطؾؼ أن يؽقن مصدًرا؟ كعؿ، ٓبد أن يؽقن  ألؿ كؼؾ:

 ًٓ مصدًرا، لؽـ هذا الؿػعقل الؿطؾؼ القاقع مصدًرا، هذا الؿصدر القاقع مػعق

 قد ُيحذف، ويـقب طـف اسٌؿ آخر، يـتصب طؾك الؿػعقلقة الؿطؾؼة. مطؾًؼا،

لق قؾت مثاًل: )اكتظرتؽ اكتظاًرا صقياًل(، أيـ الؿػعقل الؿطؾؼ:  مثً :

)اكتظاًرا(، مصدٌر مـصقٌب بعد فعؾف، )اكتظرتؽ اكتظاًرا صقياًل(. يجقز يف الؾغة مـ 

(، فنذا قؾت: )اكتظرتؽ باب اإليجاز أن تحذف الؿصدر، فتؼقل: )اكتظرتؽ صقياًل 

 صقياًل( كقػ يؽقن اإلطراب؟

)صقياًل( مػعقٌل مطؾٌؼ، صقب صقياًل هذه صػٌة، وصٌػ،  كؼقن يف ا طراب:

، ففق صقيٌؾ(، كقػ  ًٓ صقيٌؾ، قصقٌر، لقس مصدًرا، الؿصدر )صال، يطقل، صق

ًٓ مطؾًؼا؟ كؼقل: هق يف إصؾ لقس الؿػعقل الؿطؾؼ، هق  القصػ هـا وقع مػعق

ػٌة لؾؿػعقل الؿطؾؼ، )اكتظرتؽ اكتظاًرا صقياًل(، صقب ما الذي حدث؟ حذفـا ص

بالؿصدر، ثؿ أتقـا بصػتف، وأقؿـاها مؼامف، أكبـاها مـابف، أكبـا الصػة مـاب ماذا؟ 

مـاب الؿصدر، لقس مـاب الؿػعقل الؿطؾؼ، أكبـاها مـاب الؿصدر، فالصػة حقـئٍذ 

ًٓ مطؾًؼا. هذا معـك )الؿسللة، كقابة اكتصبت طؾك الؿػعقلقة الؿطؾؼة، فـعر هبا مػعق

 غقر الؿصدر مـاب الؿصدر يف آكتصاب طؾك الؿػعقل الؿطؾؼ.

)اكتظرتؽ صقياًل( أن تؼقل:  فؾفذا مـ الخطل أن ُيؼان يف هذه الؿسللة يف كحق:

)صقياًل( كائب مػعقٍل مطؾٍؼ، ٓ، لقس كائب مػعقٍل مطؾٍؼ، هق كائب طـ الؿصدر، 
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ػعقٌل مطؾٌؼ: ٕن الشلء إذا ُحذف، فنن كائبف يلخذ حؽؿف حقـئٍذ، ما فقف لؽـف هق م

كائب يف الـحق، إٓ كائب الػاطؾ فؼط: ٕكف طؿدٌة، ما فقف كائب مػعقٍل مطؾٍؼ، وٓ 

 فقف كائب ضرٍف كؿا يؼقل بعض العصريقـ، حقـؿا لؿ يػفؿقا هذه الؿسللة.

 ْل املطلل؟ما الرٖ ٓيْب عً املصدز يف االىتصاب علٙ املفع

 ع عة أشقا ، ذكرها الحريري:

صػتف، وصػف، وهذا ققلف: )وقد أققؿ القصػ(، يعـل وصػ الؿصدر، إون: 

ًٓ جؿقاًل، )ضربتف شديًدا(، يعـل: )ضربتف  كحق: )قؾت لف جؿقاًل(، يعـل قؾت لف قق

ضرًبا شديًدا(، )اكتظرتف صقياًل(، )اجؾس هـا دائًؿا(، يعـل: )اجؾس هـا جؾقًسا 

ًٓ أحسـ الؼقل، )أحسـ( كعٌت لـ  دائًؿا(، )قؾت لف أحسـ الؼقل(، يعـل قؾت لف قق

ًٓ مطؾًؼا، كاب طـ الؿصدر،  (، وجعؾـا صػتف مػعق ًٓ (، ثؿ حذفـا )قق ًٓ )قق

 فاكتصب طؾك الؿػعقل الؿطؾؼ.

، التؼدير [15]الجؿعة: (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ): قال تعالك

ح بف يف آيٍة أخرى: واهلل أطؾؿ: واذكروا اهلل ذكًرا كثقًرا،  ىئ ىئ )وهذا الذي صرَّ

 .[11]إحزاب: (ی ی ی ی جئ

مؿا يـقب طـ الؿصدر بعد حذفف يف آكتصاب طؾك الؿػعقل إمر الثاين: 

الؿطؾؼ: آلتف، يعـل آلة ماذا؟ آلة الؿصدر، وهذا ققلف: )وأٓت(، كحق )ضربتف 

بتف بالسقط، ثؿ سقًصا(، ما طالقة السقط بالؿصدر )الضرب(؟ آلتف، يعـل ضر

قامت ألة مؼام الؿصدر، فاكتصب طؾك الؿػعقل الؿطؾؼ، )ضربتف سقًصا(، ما 

 إطراب )سقًصا(؟ مػعقٌل مطؾٌؼ.

ًٓ آخر، ققاًسا طؾك هذا الؿثال، فـؼقل: )قتؾتف سقًػا(، يعـل بالسقػ،  كؿثِّؾ مثا

 )سافرت سقارًة(، يعـل بالسقارة، وهؽذا.

صدر بعد حذفف: طدده، يعـل طدد الؿصدر، مؿا يـقب طـ الؿإمر الثال  

وهذا ققل الحريري: )والعدد( كحق: )ضربتف ثالث ضرباٍت(، )ضربتف( فعٌؾ 

وفاطٌؾ ومػعقٌل بف، )ثالَث( كؼقل: مػعقٌل مطؾٌؼ مـصقٌب، وهق مضاٌف، 
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 و)ضرباٍت( مضاٌف إلقف مجروٌر.

( كؼقل: مػعقٌل مط[1]الـقر: (گ گ ڳ)وقال تعالك:  ـَ ؾٌؼ، ، )َثَؿاكِق

ـَ َجْؾَدًة( فـ  ( لقس مصدًرا لـ )اجؾد(، لؽـف ُمقَِّز بالؿصدر، )َثَؿاكِق ـَ صقب )َثَؿاكِق

( مػعقٌل مطؾٌؼ، و)َجْؾَدًة(، هـا تؿققٌز: ٕن آسؿ الؿـصقب بعد العدد  ـَ )َثَؿاكِق

 يؽقن تؿققًزا كؿا سقليت يف باب التؿققز.

 

 ٛ:إذٌ، فالرٖ ٓيْب عً املصدز بعد حرفُ ثالث٘ أغٔا

 صػة الؿصدر، وآلة الؿصدر، وطدد الؿصدر.

وكؾفا كؿا رأيـا قد ذكرها الحريري يف إبقات، ثؿ مثَّؾ لفا جؿقًعا، بثالثة 

أمثؾٍة، بؼقلف: )ضربت العبد سقًصا(، ما الذي كاب طـ الؿصدر؟ آلتف. )اضرب أشد 

 الضرب(، ما الذي كاب؟ صػة الؿصدر.

طدده. ومثَّؾ بؿثاٍل رابٍع، وهق ققلف: و)اجؾده أربعقـ جؾدًة( ما الذي كاب؟ 

ر، ٓبد أن  )احبسف مثؾ حبس زيٍد طبده(، ما الذي كاب طـ الؿصدر بعد حذفف؟ قدِّ

ر، ما إصؾ يف الؽالم قبؾ الحذف، )احبسف مثؾ حبس زيٍد  تػفؿ الؽالم وأن تؼدِّ

( يف طبده( التؼدير يف إصؾ: )احبسف حبًسا، مثؾ حبس زيٍد طبده(، ما إطراب )مثَؾ 

ققل: )احبسف حبًسا مثؾ(؟ صػٌة، ثؿ حذفـا الؿصدر فؼامت صػتف مؼامف. هذا مـ 

  كقابة صػة الؿصدر طـف.
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 حرف انؼايم انُاصة نهًفؼٕل ادلطهق
 ثؿ اكتؼؾ إلك مسللٍة أخرى، فؼال:

 وربؿووووا أِووووؿر فعووووؾ الؿصوووودر 

 

 كؼووقلفؿ: سووؿًعا وصقًطووا فوواخبرُ   

 ومثؾووووووف: سووووووؼًقا لووووووف ورطقووووووا  

 

 إن تشووووول جووووودًطا لوووووف وكقَّوووووراو  

تؽؾؿ الحريري هـا طؾك حذف العامؾ الـاصب لؾؿػعقل الؿطؾؼ، الؿػعقل  

الؿطؾؼ مـصقب، ما الذي يـصبف؟ إذا قؾت: )حػظت الؼرآن حػًظا(، )حػًظا( 

مػعقٌل مطؾٌؼ مـصقٌب، ما الذي يـصبف؟ فعؾف. وفعؾف هذا العامؾ الذي يـصبف، يؽثر 

ُيحذف، العامؾ الـاصب يف الؿػعقل الؿطؾؼ يؽثر يف  يف باب الؿػعقل الؿطؾؼ أن

الؽالم أن ُيحذف، لؿاذا يؽثر أن ُيحذف؟ الجقاب سفٌؾ واضٌح: ٕن الؿصدر يدل 

طؾك الػعؾ، كؿا أن الػعؾ يدل طؾك الؿصدر، أكت إذا قؾت: )جؾسُت(، تػفؿ أكـل 

فعؾت ماذا؟ الجؾقس، إذن )جؾسُت( تدل طؾك الؿصدر )الجؾقس(، ولق قؾت 

لؽ: )الجؾقس(، ستػفؿ الػعؾ، فؽالهؿا مـ أصؾ واحٍد، مـ حروٍف ولػٍظ 

واحٍد، فؾفذا أحدهؿا يدل طؾك أخر، فؾفذا لؽ أن تحذف الػعؾ: ٕن الؿصدر 

 يدل طؾقف، فؾفذا كثر يف هذا الباب حذف العامؾ الـاصب لفذا السبب.

ا يف الؽ   قديًؿا وحديًثا، كؼقن الـاس: )شؽًرا(، يعـل:  وأمثؾتف كثقرٌة جدن

ا  ا مربوًرا، وسعًقا مشؽقًرا(، يعـل حججَت حجًّ )أشؽرك شؽًرا(. وكؼقلفؿ: )حجًّ

مربوًرا، وسعقَت سعًقا مشؽقًرا. وتؼقل: )حؿًدا هلل طؾك هذا إمر(، يعـل: )أحؿد 

اهلل حؿًدا(، وتؼقل: )صربًا طؾك الؿؽاره(، )اصرب صربًا(، تؼقل: )طجًبا(، يعـل: 

ومـ ذلؽ كؿا مثَّؾ الحريري: )سؿًعا وصاطًة(، والتؼدير: )أسؿع )أطجب طجًبا(، 

سؿًعا(، يعـل أسؿع ما تؼقل سؿًعا وصاطًة، يعـل وأصقعؽ صاطًة. وتؼقل العرب: 

ًة(، لق واحٌد صؾب مـؽ صؾًبا مثاًل، قال: أريد أن تػعؾ كذا وكذا، أن  )كرامًة ومسرَّ

ًة( ، يعـل ُأكرمؽ بذلؽ كرامًة، تحضر لل هذه القلقؿة، فتؼقل: )كرامًة ومسرَّ

ًة، ومـ ذلؽ كؿا مثَّؾ الحريري: )سؼًقا لف ورطًقا(، يعـل: سؼاه  ك بذلؽ مسرَّ وأُسرُّ

طاء لف، وأما يف الدطاء طؾقف فـؼقل: )جدًطا لف،  اهلل سؼًقا، ورطاه رطًقا، هذا يف الدَّ
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 وطؼًرا( يعـل: جدع اهلل أكػف جدًطا. 

ؾ زيٍد مـ كذا، وويحف(، )ويؾ زيٍد(، ويؾ : )ويومـ ذلؽ ققن العرب الؿشفقر

هذا مصدٌر، إٓ أن فعؾف ُمَؿاٌت غقر مستعؿٍؾ، لؽـف مصدٌر، واكتصب هـا طؾك 

الؿصدرية، ففق مػعقٌل مطؾٌؼ، صقب ما كاصبف؟ كاصبف فعٌؾ مـ لػظف، لؽـف ُمَؿاٌت 

غقر مذكقٍر، فؾفذا إذا ففؿت الؾغة تستطقع أن تؼقس بعضفا طؾك بعٍض، تؼقس 

جديد الذي لؿ تستعؿؾف العرب، طؾك ما استعؿؾتف العرب، تؼقس الغامض طؾك ال

 القاضح، تعرف الؿجفقل مـ الؿعؾقم، وهؽذا.

إن )ويؾ زيٍد(، أو )ويؾف( مػعقٌل مطؾٌؼ، لؽـف كصبف فعٌؾ مـ معـاه،  وقد ُيؼان:

ؾؽف اهلل يعـل )ويؾ زيٍد(، كـ )أهؾؽف اهلل( كلكؽ تؼقل: )أهؾؽف اهلل إهالًكا(، يعـل: أه

وياًل لف. )ويح زيٍد(، يعـل: رحؿف اهلل رحؿًة: ٕن ويؾ زيٍد دطاٌء طؾقف، وويحف دطاٌء 

 لف، بؿعـك: رحؿف اهلل.

ا(، و)هذا صديؼل صدًقا(، )هذا أخل  ومـ ذلؽ ققن العرب: )هذا أخل حؼًّ

ا، و)هذا صديؼل صدًقا(، يعـل: يصدق هذا صدًق ً  ا(، يعـل يحؼ هذا حؼًّ ا. ومـ حؼًّ

: )سبحان اهلل( و)معاذ اهلل(، و)طقاًذا باهلل(. )سبحان اهلل( يعـل: أسبِّح اهلل ذلؽ

هف تـزيًفا. و)معاذ اهلل(، و)طقاًذا باهلل( يعـل: أطقذ باهلل طقاًذا أو  تسبقًحا، بؿعـك أكزِّ

 معاًذا.

)قدوٌم مبارًكا(، يعـل: قدمت. ومـ ذلؽ: أمرك لغقرك  ومـ ذلؽ ققلفؿ:

ا(، أو )ففًؿا(، يعـل: قؿ ققاًما، واففؿ ففًؿا، وتؼقل: تً و )سؽقبؼقلؽ: )ققاًما(، أ

ققاًما ٓ قعقًدا، يعـل: قؿ ققاًما وٓ تؼعد قعقًدا. قال الشاطر: )فصربًا يف مجال 

 الؿقت صرًبا(. ومـ ذلؽ ققلفؿ: )مرحًبا(.

)أهاًل وسفاًل(، فؾقس مـ هذا الباب، )أهاًل وسفاًل(، هذا  وأما ققن العرب:

بف، هذا مـصقٌب طؾك أكف مػعقٌل بف، )أهاًل( يعـل إهؾ، أهؾ اإلكسان،  مػعقٌل 

و)سفاًل( يعـل السفؾ خالف الَحَزن، القِطر، فلكت إذا قؾت لؾؼادم: )أهاًل 

وسفاًل(، يعـل: ِقدمت أهاًل، يعـل قدمِت أهاًل مثؾ أهؾؽ، قدمتفؿ، أتقتفؿ، 
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ًٓ مطؾًؼا. )ووصئت سفاًل( يعـل وصئت مؽاًكا سفاًل، ففق مػعقٌل   بف، ولقس مػعق

 إلك مسللٍة أخرى يف هذا الباب فؼان: عؿ اكتؼؾ الحريري 

 ومـوووف: قووود جوووا  إمقووور ركًضوووا 

 

 واشوووووتؿؾ الصوووووؿا  إذ تقِوووووا  

)ومـف(، يعـل مـ الؿػعقل الؿطؾؼ، كحق هذيـ الؿثالقـ، هذان الؿثآن  يؼقن: 

ع آسؿ الدال طؾك كقٍع مشتبفان ومػرتقان، كالهؿا يدخالن يف مسللٍة وهل: وقق

ًٓ مطؾًؼا، كؼقلؽ: )جاء محؿٌد ركًضا(، اكظر، لق  مـ أكقاع الػعؾ، إذا وقع مػعق

قؾت: )ركض محؿٌد ركًضا(، هذا مػعقٌل مطؾٌؼ واضٌح، ٓ إشؽال فقف، لؽـ لق 

كض كقٌع مـ أكقاع الؿجلء، إذن كؾؿة )ركض(  قؾت: )جاء محؿٌد ركًضا(، الرَّ

ًٓ مطؾًؼا، فؼقلفؿ: اسؿ يدل طؾك كقٍع مـ  أكقاع الػعؾ الؿجلء، وقد وقع طـفا مػعق

)جاء الرجُؾ ركًضا(، يؼقل الحريري: إكف مـ الؿػعقل الؿطؾؼ، طؾك تؼدير كحق: 

جاء الرجُؾ يركُض ركًضا، فقؽقن فعؾف محذوًفا، أو )جاء الرجؾ مجلَء ركٍض(، 

 مضاٌف إلك مصدٍر، ثؿ ُحذف الؿضاف.

)طاد سعًقا(، و)مشك هرولًة(،     العرب، كؼقلؽ:وهذا إسؾقب كثقٌر يف ك

قًؿا(، وكحق ذلؽ.  و)ضحؽ تبسُّ

هذا الـقع يسؿقكف آسؿ الدال طؾك كقع الػعؾ، وهق مصدٌر، هذا آسؿ دل 

طؾك كقٍع مـ أكقاع الػعؾ، لؽـ كؾؿة )ركض( مصدٌر: ٕكف أيًضا مصدٌر، )ركض، 

ع الػعؾ، كؿا قؾـا أمثؾتف كثقرٌة، يركض، ركًضا(، ففق مصدٌر دل طؾك كقٍع مـ أكقا

 )جاء ركًضا(، )جاء سعًقا(، )جاء مشًقا(، )جاء هرولًة(، وكحق ذلؽ.

 املصدز إذا دل علٙ ىْع مً أىْاع الفعل

 فػقف خ ٌ  بقـ الـحقيقـ طؾك ققلقـ:

أكف مػعقٌل مطؾٌؼ، وهذا الذي قال بف الحريري، وبعض الؼقن إون: 

 )جاء الرجؾ ركًضا(، يعـل: جاء الرجؾ يركض ركًضا، الـحقيقـ. قالقا: التؼدير يف

 أو: جاء الرجؾ مجلء ركٍض، ففق مػعقٌل مطؾٌؼ.

 بؾ هق حاٌل ممولٌة، باسٍؿ مشتٍؼ. وقان إكثر:
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، مصدٌر دل طؾك الـقع،  وهمٓ  ماذا يؼقلقن؟ يؼقلقن: ًٓ هق مصدٌر وقع حا

، تجد أن هذا التعبقر كثقٌر يف كتب الـ ًٓ حق، ويف كتب التػسقر، مصدٌر لؽـف وقع حا

، فقؼقلقن: )جاء زيٌد ركًضا(، )ركًضا( حال، بؿعـك راكًضا، كلكف قال:  ًٓ وقع حا

)جاء زيٌد راكًضا(، لؽـف أراد الؿبالغة، فـ )راكًضا( وصٌػ، )ركض، يركض، 

ل القصػ إلك الؿصدر، فجعؾ اإلكسان كلكف هق كػس الؿصدر،  راكض(، فحقَّ

غة، كؼقلفؿ: )محؿد طدٌل(، يريد طادٌل، ففذا مـ باب الركض، مـ باب الؿبال

 الؿبالغة، ففذا ققل الجؿفقر، وهذا ققل الحريري كؿا رأيتؿ.

إما أن يؽقن مصدًرا، كـ  آسؿ الدان طؾك كقٍ  مـ أكقا  الػعؾ، قؾـا كقطان:

 )جاء الرجؾ ركًضا(، وفقف خالٌف بقـ الـحقيقـ كؿا رأيـا.

سؿ الدان طؾك الـق  لقس مصدًرا، شلٌ  آخر، لقس أن يؽقن آالـق  الثاين: 

 مصدًرا، وذكر الحريري يف الشطر الثاين، يف ققلف:

 .......................... 

 

 واشوووووتؿؾ الصوووووؿا  إذ تقِوووووا  

 زمـ التقضم اشتؿؾ الصؿاء. يعـل: 

ا، دون أكؿاٍم  اشتؿؾ الصؿاء يعـل أكف تجؾؾ بثقبف، يعـل: أكف لػَّ ثقبف طؾقف لػًّ

أرجٍؾ، يعـل لقس مثؾ ثقٍب، ٓ، وإكؿا يليت كؿا يعؿؾف أن بعض اإلخقة و

ا، يديره طؾك جسؿف إدارًة، يؼقلقن:  الباكستاكققـ، يليت برداٍء صقيٍؾ، ثؿ يؾػف لػًّ

 اشتؿؾ الصؿاء، هذا معـك ققلفؿ: اشتؿؾ الصؿاء.

ؿؾة الصؿا الصؿا  هـا مػعقٌن مطؾٌؼ طـد الجؿقع، والتؼدير: ء، اشتؿؾ الشِّ

ؿؾة هذا مصدٌر، يدر طؾك هقئٍة، اسؿ هقئٍة، بؿعـك اشتؿاٍل، يعـل اشتؿال  الشِّ

ًٓ أصؿ،  ًٓ أصؿ، أصؿ يعـل لقس لف أكؿاٌم، ولقس لف أرجٌؾ، اشتؿؾ اشتؿا اشتؿا

ؿؾة الصؿاء. ؿؾة، اشتؿؾ الشِّ  لؽـ قالقا: الصؿاء، طؾك معـك: الشِّ

ـك )قعد قعقد الؼرفصاء(، ققل العرب: )قعد الؼرفصاء(، بؿع ومـ ذلؽ أيًضا:

قعقد الؼرفصاء هذا معروٌف طـد العرب، وٓ زال أن يجؾس اإلكسان طؾك ألقتقف، 

ويـصب قدمقف أمامف، ثؿ يحقط بقديف طؾك ساققف، كؿا يػعؾ اإلكسان الذي يطؾب 
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 الراحة.

)مشك الؿطقطاء( بللٍػ مؼصقرٍة، )مشك  ومـ ذلؽ أيًضا ققن العرب:

شقة الؿطقطاء، مشقة الؿطقطاء: أن يؿشل متبخرًتا، وقد الؿطقطاء(، يعـل مشك م

أبرز صدره، وألؼك يديف إلك الخؾػ، فقؼال: )مشك الؿطقطاء(، فؽؾ مشقٍة وحالٍة 

لفا اسٌؿ يف العربقة، وهذا مـ دقة التعبقر طـ هذه الؿعاين الدققؼة يف العربقة، وإن 

 كان كثقٌر مـ الـاس أن صاروا يجفؾقن مثؾ ذلؽ.

ذكره الحريري وشرحـاه. هـا مسللٌة إضافقٌة، كريد أن كضقػفا إلك ما  هذا ما

ذكره الحريري يف هذا الباب، باب الؿػعقل الؿطؾؼ، قد يؼقل قائٌؾ: طرفـا أن أن 

الؿصدر يدل طؾك الػعؾ، والػعؾ يدل طؾك الؿصدر، متك ما قؾت جؾست، كػفؿ 

بت فعؾت الؽتابة، فؾفذا أكؽ فعؾت الجؾقس، وإذا قؿت: قؿت، فعؾت الؼقام، وكت

 يؼقلقن: الؿػعقل الؿطؾؼ هق الؿػعقل الحؼقؼل.

ما فائدة الؿػعقل الؿطؾؼ إذا كان الػعؾ يدل استؾزاًما طؾك هـا سماٌن: 

الؿصدر؟ ما فائدة ذكر الؿػعقل الؿطؾؼ؟ لؿاذا تذكر العرب الؿػعقل الؿطؾؼ إذا 

 كان الػعؾ يدل طؾقف استؾزاًما؟

 ْاٜد، مً أدلَا تأتٕ بَا العسب، ٓأتٕ بَا املتهله العسبٕ:فاملفعْل املطلل لُ ف

 :الفاٜدٗ األّىل: بٔاٌ ىْع الفعل

متك يؽقن لبقان كقع الػعؾ؟ إذا ُققَِّد الؿصدر بؼقٍد، إذا ققَّدت الؿصدر بلي ققٍد، 

كلن تؼقِّده بصػٍة، أو تؼقِّده بنضافٍة، فقؽقن غرضؽ حقـئٍذ مـ مجقئؽ بالؿػعقل 

قَّـ كقع الػعؾ: ٕن الػعؾ لف أكقاٌع. الجؾقس ألقس لف أكقاٌع كثقرٌة، الؿطؾؼ، أن تب

، أكقاٌع كثقرٌة، 
ٍّ

، ومرضل
ٍّ

جؾقٌس صقيٌؾ، وقصقٌر، وممدُب، وغقر ممدٍب وصحل

تريد أن تبقـ كقع الجؾقس، تؼقل: )جؾست جؾقسًقا صقياًل( بقَّـت كقع الجؾقس، 

قًّا(.  ًسا. )جؾست جؾقأكف صقيٌؾ. )جؾست جؾقس الؿمدَّب(، بقَّـت الـقع صحِّ

 )أكؾت(، )أكؾت أكاًل كثقًرا(، )أكؾت أكؾ الجائع(، وهؽذا.
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 الفاٜدٗ الجاىٔ٘ مً املفعْل املطلل: بٔاٌ عدد الفعل. 

متك يؽقن لبقان طدد الػعؾ؟ إذا دلَّ الؿصدر طؾك طدد، الػعؾ، يعـل جؾس، 

ت الجؾقس، فتليت يعـل أكؽ فعؾت الجؾقس، لؽـ إذا أردت أن تبقـ كؿ مرٍة فعؾ

حقـئٍذ بؿصدٍر دالٍّ طؾك طدٍد، تؼقل: )جؾست جؾسًة(، طؾؿـا أكؽ فعؾت الجؾقس 

 مرًة، أو: )جؾست جؾستقـ(، أو: )جؾست ثالثة جؾساٍت(، وهؽذا.

فنن لؿ يدل الؿصدر طؾك كقٍع، لؿ يؼقَّد بشلٍء ولؿ يدل طؾك طدٍد، كؼقلؽ: 

ا تؽقن فائدتف حقـئٍذ؟ هذه (، أو )حػظت الؼرآن حػًظا(، ماذًسا)جؾست جؾق

 الػائدة الثالثة، 

 :الفاٜدٗ الجالج٘: أٌ تهٌْ فاٜدتُ التْنٔد

التلكقد، إذا لؿ يدل طؾك كقٍع، ولؿ يدل طؾك طدٍد، فـؼقل: إن فائدتف التقكقد، 

 (ڃ چ چ چ)(، و)قرأت قراءًة(، وًساكحق )جؾست جؾق

 .[161]الـسا :

 بؾ.ما الؿراد بالتقكقد؟ لعؾـا شرحـاه مـ ق

يعـل أن هذه الؽؾؿة التل ُجؾبت لؾتقكقد، لؿ تلت بؿعـك  الؿراد بالتقكقد:

جديٍد، وإكؿا أكدت الؿعـك الؿعروف قبؾ الؿجلء هبا، وإصؾ يف الؽؾؿات يف 

الؾغة العربقة، أن الؽؾؿة تليت بؿعـك جديٍد معفا، بحقث إذا ُحذفت ُحذف هذا 

اٌت ٓ تريد أن تليت هبا لؿعـك جديٍد، الؿعـك، هذا إصؾ يف الؽؾؿات، لؽـ فقف كؾؿ

ٓ، وإكؿا تليت هبا: لتمكد الؿعـك السابؼ، تريد أن تمكده، وأن تقثِّؼف، وأن تحؼؼف، قد 

، تريد أن تمكده،  ا، أو غقر متلكٍد، أو ُمـؽٍر، أو أن إمر مفؿٌّ يؽقن الؿخاصب شاكًّ

 ٍض.ففـاك ممكداٌت كثقرٌة يف الؾغة العربقة، بعضفا أققى مـ بع

أن تمكد بالؿصدر، كلن تؼقل مثاًل: )اكتظرتؽ(، ربؿا يظـ  مـ هذه الؿمكدات:

أكؽ مثاًل مررَت، فؾؿ تجده وذهبَت، فتؼقل: )اكتظرتؽ(، لؽـ إذا قؾت: )اكتظرتؽ 

اكتظاًرا( يعؾؿ بالػعؾ أكؽ اكتظرتف اكتظاًرا، مع أن آكتظار معروٌف يف العرف، لؽـ 

 (ڃ چ چ چ)كان يف ققلف تعالك:  اكتظرت وبؼقت، اكتظرتف، فؾفذا
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 (ڃ چ چ)ردٌّ ققيٌّ طؾك مـ أكؽروا الؽالم، لق قال:  [161]الـسا :

،  [161]الـسا : (چ)، قد ُيؼال: هذا مثاًل مجاٌز، أو كذا، [161]الـسا :

 (ڃ چ چ چ)هـا أكد أن الؿراد هق الؽالم الؿعروف، 

 وهؽذا.  [161]الـسا :

الؿػعقل الؿطؾؼ، وهق باٌب واحٌد، وكـا كحاول هبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ باب 

أن كشرح ثالثة أبقاٍب، لؽـ الققت كان أضقؼ مـ ذلؽ، فـرجئ البابقـ إخقريـ 

واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾَّؿ طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك  -إن شاء اهلل–لؾدرس الؼادم

 آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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ُ
زض

َّ
 انثاَٙ ٔانؼشسٌٔاند

﷽ 

هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف  الحؿد

 وأصحابف أجؿعقـ، 

 أما بعد.

الدرس الحادي  افسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف هذ

 طؾقف رحؿة اهلل تعالك.-، لؾحريري البصري(ُمْؾَحُة اِ ْطَراِب )والعشريـ مـ شروح 

المقة الؿػتقحة، وهذا الدرس كالؿعتاد ُيعؼد يف مديـة يف إكاديؿقة اإلس

رُس  رُس إخقر يف الؿستقى  -بنذن اهلل تعالك-الرياض، ويؽقن هذا الدَّ ُهق الدَّ

 الثاين، مـ سـة ثؿاٍن وثالثقـ، وأربعؿائٍة وألٍػ. 

يف أول الػصؾ الؼادم، الػصؾ إول مـ السـة  -بنذن اهلل تعالك-وسقف كؾتؼل

ما بؼل مـ شرح  -إن شاء اهلل-تسٍع وثالثقـ وأربعؿائٍة وألٍػ: لـُؽؿؾ الؼادمة سـة

 هذه الؿؾحة.

رِس الؿاضل باب  ا درسـا الققم، فبعد أن شرحـا يف الدَّ ، "الؿػعقل الؿطؾؼ"أمَّ

، "الؿػعقل معف"، وشرح "الؿػعقل لف"طؾك شرح  -بنذن اهلل تعالك-سـتؽؾؿ

الؿػعقل "وشرحـاه، و  "ػعقل بفالؿ"وهؿا كؿا ترون مـ الؿػاطقؾ الخؿسة، 

إن -، وسـشرحفؿا الؾقؾة"الؿػعقل معف"و "الؿػعقل لف"وشرحـاه، و "الؿطؾؼ

-شاء اهلل، ويبؼك الؿػعقل فقف، وهق ضرف الزمان، وضرف الؿؽان، وسقليت شرحف

 يف َدرٍس قادٍم. -إن شاء اهلل
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يف   . فـستؿع إلك ما قالف الحريري"الؿػعقل لف"كبدأ بالؽالم طؾك باب 

 ذلؽ. تػضؾ.

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا، ولؾحاضريـ والؿشاهديـ، 

 والؿسؾؿقـ أجؿعقـ.

 : قال الـَّاضؿ 

 تاب ادلفؼٕل نّ
 وإن جرى كطؼوؽ يف الؿػعوقن لوف

 

 فاكصوووبف بالػعوووؾ الوووذي قووود فعؾوووف 

 وهوووق لعؿوووري مصووودٌر يف كػسوووف 

 

 لؽوووـ جوووـس الػعوووؾ  قووور جـسوووف 

 قان أن تووووووراهو الووووووج إحوووووو 

 

 جووووقاب: لِووووْؿ فعؾوووو  مووووا تفووووقاه 

 تؼووقن: قوود زرتووؽ خووقَ  الشوور 

 

 و صوووو  يف البحوووور ابتغوووواَ  الوووودر 

، "الؿػعقل ٕجؾف"(، ويسؿك أيًضا: "الؿػعقل لف"أحسـَت. يؼقل: )باب  

ك:   ، هذه الثالثة بؿعـًك واحٍد. "الؿػعقل مـ أجؾف"وُيسؿَّ

، لعؾف اكتػك بالتؿثقؾ "الؿػعقل لف"ف الحريري كؿا استؿعـا قبؾ قؾقٍؾ، لؿ ُيعرِّ 

 طـ التعريػ. كحـ سـعرفف وكؼقل: 

 هق مصدٌر مـصقٌب يبقـ سبب الػعؾ. إن الؿػعقن لف:

، سبؼ أن شرحـا الؿراد بالؿصدر، فؼؾـا: هق: "مصدرٌ " ققلـا يف التعريػ:

التصريػ الثالث لؾػعؾ، كالعؾؿ، والػفؿ، والضرب، والشرب، والؼقام، 

 حب، والؽره، إلك آخره.والجؾقس، وال

مصدٌر مـصقٌب، مـصقٌب حؽؿف اإلطرابل الـصب، ما وضقػتف الـحقية؟ قال: 

 يبقـ سبب الػعؾ، سبب الػعؾ يعـل العؾة التل مـ أجؾفا ُفعؾ الػعؾ. 

 الَعَربل قد َيحتاج أن ُيبقـ السبب والِعؾَّة التل مِـ أجؾفا ُفِعؾ الػعؾ. 
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فنن بقَّـفا بؿصدٍر مـصقٍب، فنن هذا الؿصدر وقد يبقـ ذلؽ بلكثَر مـ صريؼٍة، 

ًٓ لف، أو ٕجؾف، أو مـ أجؾف، وشرُصف الذي  الؿـصقب ُيعربف الـحقيقن مػعق

 سـمكد طؾقف بعد قؾقٍؾ، شرُصف: كقُكف َمصدًرا قؾبقًّا، وهذا ققل الحريري: 

 وهوووق لعؿوووري مصووودٌر يف كػسوووف

 

َـّ جوووـس الػعوووِؾ َ قوووُر ِجـِسوووف   لؽووو

: )مصدٌر(، كؼقلؽ: جئُت، ثؿ تريد أن تبقـ سبب "ل لفالؿػعق"يؼقل طـ  

 الؿجلء، أي: طؾة الؿجلء.

ًٓ ٕجؾف"فنن بقَّ  ذلؽ بؿصدٍر مـصقٍب، كان  جئُت " ، كلن تؼقن:"مػعق

جئُت ابتداَر الؿؽاِن "، "جئُت َخقًفا مـؽ"، "جئُت حبًّا لؽ"، "صؾًبا لؾعؾؿ

 . لؿاذا؟"غبُت "، ، وهؽذا، َمصدٌر مـصقٌب يبقـ سبب الػعؾ"الؿتؼدم

زرتؽ "لؿاذا؟  "زرتؽ"، "غبُت خقًفا مـ زيد"بقِّـ السبب بؿصدٍر مـصقٍب؟ 

، "طػقت طـؽ خقًفا مـ اهلل"، "طػقُت طـؽ رجاء رحؿة اهلل"، "إكراًما لؽ

 . وهؽذا."طػقُت طـؽ رحؿًة بلوٓدك"

ؽـ الؿػعقل لف َفْضَؾٌة، والػضالت إصؾ فقفا أن تتلخر بعد اكتؿال الجؿؾة، ل

، أو "زرتؽ إكراًما لؽ"يجقز أن تتؼدم ما لؿ يؿـع مـ ذلؽ ماكٌع، كلن تؼقل: 

كصحتؽ حرًصا "، أي: "حرًصا طؾقؽ كصحتؽ"، "إكراًما لؽ زرتؽ"تؼقل: 

، أو "حقاًء مـ اهلل"، "زهًدا فقف"، "تركتف كرًها لف"، لؿاذا؟ "تركتف"وهؽذا.  "طؾقؽ

 كحق ذلؽ.، و"خقًفا مـ الؿرض"، أو "حقاًء مـ الـاس"

َـّ جـس الػعؾ  قر جـسف( ماذا يؼصد؟   وأما ققن الحريري: )لؽ

يريد أن يؿقز بقـ الؿػعقل لف، والؿػعقل الؿطؾؼ، الذي شرحف قبؾ ذلؽ: ٕن 

الؿػعقل الؿطؾؼ أيًضا مصدٌر، ولؽـف مـ جـس فعؾف، يعـل: أن حروفف مـ جـس 

هذا مصدٌر  "افرًح "، "فرح الطػؾ فرًحا شديًدا"حروف فعؾف، كلن تؼقل: 

 ، هذا مػعقٌل مطؾٌؼ. "فرح"مـصقٌب، لؽـف مـ جـس حروف الػعؾ 
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فنكف مصدٌر، ولؽـف لقس مـ جـس حروف الػعؾ: يبقـ سبب  أما الؿػعقن لف:

 ، فلراد أن يبقـ الحريري "ضحؽ الطػؾ فرًحا بـجاحف"الػعؾ، كلن تؼقل: 
 ذلؽ.

أن يؽقن َمصدًرا قؾبقًّا،  "فالؿػعقل ل"وهل: أنَّ شرط  هـا مسللٌة، كمكد طؾقفا:

أن يؽقن مصدًرا، وهذا شرحـاه، التصريػ الثالث لؾػعؾ، كالحب والبغض، 

والخقف، وإمـ، والضرب، والشرب، والركض، والؿشل، واإلكرام، 

 وآكطالق، وآستخراج، أن يؽقن مصدًرا قؾبقًّا. 

ـ أطؿال الؼؾب، ؟ يعـل أكف ُيعؿؾ ويػعؾف اإلكسان بؼؾبف، مما الؿراد بالؼؾبل

كالحب، والبغض، مـ أطؿال الؼؾب، الخقف وإمـ مـ أطؿال الؼؾب، الطؾب، 

آبتغاء، الخشقة مـ أطؿال الؼؾب، صقب إذا قؾـا قؾبقًّا، ماذا يؼابؾ إمقر الؼؾبقة؟ 

 إمقر الحسقة، يعـل: التل ُتدرك بنحدى الحقاس الخؿس. 

 السمان الثال :

 ٓ يؽقن الؿصدر مصدًرا قؾبًقا.ُيشرتط يف الؿػعقل لف أن 

 )خطل(

السؿع، والبصر، والشؿ، والذوق، " الحقاس الخؿس معروفٌة، وهل:

ًٓ لف، وإن كاكت مصدًرا. "والؾؿس  . ففذه إمقر الحسقة ٓ تؼع مػعق

مثؾ ماذا مصادر حسقٌة؟ كالشرب، وإكؾ، كالركض، والؿشل، كالضرب، 

أمقر يدركفا اإلكسان ويعؿؾفا بحقاسف، ٓ كالتؿريـ، أو التؿرن، آختبار، هذه 

ًٓ ٕجؾف.  بؼؾبف، هذه ٓ تبؼك مػعق

هـا ٓ يصح أن تـصب طؾك  "جئت لؾؽتب"، تريد: "جئت الؽتب" فنذا قؾ :

الؿػعقل ٕجؾف، لؿاذا؟ ٕن الؽتب لقست مصدًرا، هذا جؿع كتاٍب، هـا ٓبد أن 

، وٓ "سافرت لؾؿال"تؼقل: ، يعـل مـ أجؾفا. "جئت لؾؽتب"تليت بالم التعؾقؾ، 
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ٕن الؿال أيًضا لقس مصدًرا، هذا اسؿ ذاٍت، يعـل يؿؽـ  "سافرت الؿال"يجقز: 

أن تدركف بحاستؽ، يعـل تلخذه، تلكؾف، يعـل فرٌق بقـ إكؾ طؿؾؽ وبقـ 

الؿلكقل، الؿلكقل هذا أمر لقس مصدًرا، هذا اسؿ ذاٍت، أما الؿصدر ففق أن تؼقل: 

 يد بإكؾ فعؾؽ أكت، ٓ تريد الؿلكقل، وهؽذا.أكؾ يلكؾ أكاًل، تر

، وضعفا (ڱ)لؿاذا؟   [15]الرحؿـ: (ڱ ڱ)قال تعالك: 

ٕن إكام  "وإرض وضعفا إكام"مـ أجؾ إكام، وٓ يصح يف الؾغة أن ُيؼال: 

 أيًضا اسؿ ذاٍت، يعـل الـاس.

ـَ " تؼقن: ريـ أمٌر ٕن التؿ "جئت لؾتؿريـ"، ٓ ما يصح، تؼقل: "جئت التؿري

 .
ٌّ

، حسل
ٌّ

، وهؽذا. ففذا أمٌر "استعد آختبارَ "، ما تؼقل: "استعد لالختبار"حركل

 ٓبد مـف: ٕكف شرٌط يف الؿػعقل لف.

فنذا اكتؼؾـا إلك الؽالم طؾك الحؽؿ اإلطرابل لؾؿػعقل لف، ففق كؿا سبؼ يف 

 كالمـا أن حؽؿف اإلطرابل الـصب. 

 ق  إون، إذ قان:أيـ قان الحريري ذلؽ؟ قالف يف الب

 . "يف الؿػعقن لف"ويف رواية:  "وإن جرى كطؼؽ بالؿػعقن لف"

 وإن جوورى كطؼووؽ بووالؿػعقن لووف

 

 فاكصوووبف بالػعوووؾ الوووذي قووود فعؾوووف 

اكصبف، يعـل: حؽؿف الـصب. ما الذي يـصبف؟ ما العامؾ الذي يـصب الؿػعقل  

ع الؿػاطقؾ. لف؟ الجقاب: هق الػعؾ، الػعؾ هق الذي يرفع الػاطؾ، ويـصب جؿق

مػعقٌل ٕجؾف، أيـ العامؾ الذي  "صؾًبا"، فـ"جاء الطالب صؾًبا لؾعؾؿ"فنذا قؾت: 

 . ي. هذا مراد الحرير"جاء"كصبف؟ هق الػعؾ 

بف،  ثؿ إن الحريري  ؾ الؿػعقل لف، ويؼرِّ بقَّـ الضابط الؾػظل الذي يسفِّ

  فؼان:

 و الووووووج إحووووووقان أن تووووووراه

 

 جووووقاب: لِووووؿ فعؾووووَ  مووووا تفووووقاه 
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 هق جقاٌب لؼقلـا: لؿاذا ُفعؾ الػعؾ؟  "الؿػعقل لف"يعـل لؿاذا؟ فـ  "لِؿ"

ٕن لؿاذا ُيسلل بف طـ السبب طـ العؾة، وقؾـا إن الؿػعقل لف يبقـ السبب، 

، تؼقل: جاء الرجؾ، لؿاذا جاء "جاء الرجؾ احرتاًما لؽ"ويبقـ العؾة، فنذا قؾت: 

كرًها، "، لؿاذا تركتف؟ "تركتف"ابؼة، الرجؾ؟ الجقاب: احرتاًما، وهؽذا جاءت الس

 إلك آخره. "زهًدا، خقًفا، حبًّا

 بؽسر الالم، وسؽقن الؿقؿ، لغٌة يف: لَؿ فعؾَت؟  "لِؿْ " وققلف:

ما آستػفامقة، كلن تؼقل: ما اسؿؽ؟ ما تػعؾ؟ ما آستػفامقة، ثؿ  وإصؾ:

ؽـ ما آستػفامقة، ل "لؿا فعؾَت "دخؾت طؾقفا ٓم التعؾقؾ، فؽان إصؾ أن ُيؼال: 

، أو مضاٌف، فنن َألَِػَفا َيِجُب أن ُتحذف،  ، حرف جرٍّ إذا اكجرت، أي: إذا سبؼفا جارٌّ

، كؼقلف "لؿ فعؾت كذا وكذا"تبؼك ٓم الجر والؿقؿ فؼط، وإلػ ُتحذف، تؼقل: 

ا"، إصؾ الؾغقي  [1]الـبل: (ٱ ٻ)تعالك:  ٱ )، ثؿ ُحذفت إلػ: "طؿَّ

ذن إصؾ إول: لؿا، ثؿ حذفت إلػ وجقًبا، فصارت: ، إ [1]الـبل: (ٻ

، ثؿ جاء يف الؾغة تسؽقـ هذه "لَِؿ فعؾت"أي: أن الؿقؿ مػتقحٌة،  "لَِؿ فعؾَت "

، وطؾك هذه الؾغة كؿا رأيت كطؼ الحريري، فقجقز أن تؼقل: "لِْؿ فعؾَت "الؿقؿ، 

 "ما"هذه  "لؿاذا"، لؽـ "لؿاذا"، ويجقز: "لِْؿ سافرَت "أو:  "لَِؿ سافرَت "

 ."ماذا"، فصار اسًؿا واحًدا "ذا"واتصؾت هبا 

 ختؿ هذا الباب بذكر مثالقـ لؾؿػعقن لف، فؼان:  عؿ إن الحريري 

 تؼووقن: قوود زرتووؽ خووقَ  الشوور

 

 و صوووو  يف البحوووور ابتغوووواَ  الوووودر 

، وهذان "ابتغاَء الدر"، و"خقَف الشر"فؼد مثَّؾ لؾؿػعقل لف بؿثالقـ:  

جاءا معرفتْقـ أم كؽرتْقـ؟ جاءا  "ابتغاَء الدر"، و"الشر خقَف "الؿػعقٓن وهؿا 

معرفتْقـ باإلضافة، كعؿ أضاففؿا إلك معرفٍة، يعـل أكف مثَّؾ بؿثالقـ، لؿػعقٍل لف، 

مثَّؾ بؿثاٍل الؿػعقل لف معرفٌة، ومثاٍل آخر الؿػعقل لف كؽرٌة،  فكالهؿا معرفٌة، فؾق أك

، "جئت صؾًبا لؾعؾؿ"ٌز، فقجقز أن تؼقل: لؽان أوضح لقبقـ أن هذا جائٌز، وهذا جائ
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 ، معرفٌة، هذا يجقز، وهذا يجقز."جئت صؾب العؾؿ"كؽرٌة، أو:  "صؾًبا"

 وقد جؿعفؿا حاتؿ الطائل يف ققلف: 

 وَأسوووُتر طوووقرا  الؽوووريؿ ادخووواَره

 

ًموووا   وُأطووورف طوووـ شوووتؿ الؾووو ؿ تؽر 

مـ أجؾ ادخاره،  يعـل: "وأسرت َطقراَء الؽريِؿ ادخاَره" فؼان يف الشطر إون: 

وُأطرض طـ شتؿ "فلتك بالؿػعقل لف معرفًة: ٕكف أضافف إلك معرفٍة، ثؿ قال: 

  "الؾئقؿ

ًما"لؿاذا؟   فلتك بالؿػعقل لف كؽرًة. "تؽرُّ

َتُف.  إذن فالؿػعقل لف كؿا رأيـا مصدٌر مـصقب ُيبقـ َسَبَب الِػعَؾ وطؾَّ

جئت " ن تجره بال  ، تؼقن:ويجقز يف الؿػعقن لف أن ُيَجرَّ بال  ، يجقز لؽ أ

، "جئت إلكرامؽ"أو  "جئت إكراًما لؽ"، "جئت لطؾب العؾؿ"، أو "صؾًبا لؾعؾؿ

 وهؽذا. 

 هؾ ورد الؿػعقل لف، ٕجؾف، مـ أجؾف، يف الؼرآن الؽريؿ؟ سماٌن:

ققلف تعالك:  -طزَّ وجؾَّ -كعؿ، مـ الشقاهد طؾك ذلؽ يف كتاب اهللالجقاب: 

 لؿاذا يجعؾقن أصابعفؿ يف آذاهنؿ؟  ، [19]البؼرة: (ڄ ڄ ڄ ڄ)

 ، يعـل: مـ أجؾ َحذرهؿ الؿقت.  (ڃ ڃچ)قال: 

 -سبحاكف وتعالك-، لؿاذا يبؾقكا[25]إكبقا : (ی جئ حئ)قال: 

 يعـل: ابتالًء لقتبقـ الـاس.   (ڄ)بالشر والخقر؟ 

، أي: وٓ تؼتؾقهؿ بسبب  [21]ا سرا : (چ چ چ چ ڇڇ)قال: 

 خشقة الػؼر. 

 (ٺ)لؿاذا اتخذوه؟   [157]التقبة: (ٻ ٱ ٻ)قال: 

 يعـل: مـ أجؾ اإلضرار بالؿممـقـ. 
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 ومـ الشقاهد الشعرية طؾك ذلؽ البق  الؿشفقر، الذي يؼقن فقف صاحبف:

 ُيغضل حقاً ، وُيغَضك موـ مفابتوف

 

ووووووُؿ إٓ حووووووقـ يبتسووووووؿُ    فوووووو  ُيَؽؾَّ

ب حقائف، ؟ حقاًء، يعـل: بسبب الحقاء، بسب"ُيغِضل"لؿاذا  "ُيغِضل"قال:  

 ."وُيغَضك مـ مفابتف"

 هذا ما يتعؾؼ بالؿػعقل لف، ٕجؾف، مـ أجؾف. هؾ فقف مـ سماٍل؟ 

 ."الؿػعقل معف"ٓ سمال، إذن، كـتؼؾ إلك 

أيًضا مـ الؿػاطقؾ، كبدأ شرحف بنذن اهلل بؼراءة ما قالف  "الؿػعقل معف"

 ف، فتػضؾ اقرأ.تِ حَ يف ُمؾ الحريري 

 قان: 

 تاب "ادلفؼٕل يؼّ"
 وإن أقؿووووو  الوووووقاو يف الؽووووو  

 

 ُمؼووووووا  مووووووْع فاكصووووووج ٓ موووووو   

 تؼووووقن: جووووا  البوووورد والجبابووووا 

 

 واسووووووتقت الؿقوووووواه وإخشووووووابا 

 وموووا صوووـع  يوووا فتوووك وسوووعًدا 

 

 فؼوووس طؾوووك هوووذا تصووواد  رشووودا 

 لطقٌػ، مـ ألطػ أسالقب العربقة، وإن كان  "الؿػعقل معف" 
ٌّ

أسؾقٌب طربل

قؾقاًل: لجفؾ كثقٍر مـ الـاس بف، وإٓ ففق مـ استعؿالف يف هذه إوقات الؿتلخرة 

 ألطػ أسالقب العربقة، ومـ أدق تعابقر العربقة طـ الؿعـك الؿؼصقد.

ف  ف  "الؿػعقل معف"الحريري كؿا رأيتؿ لؿ يعرِّ اكتػاًء بالتؿثقؾ، فـعرِّ

 ."الؿػعقل معف"

ؾ هق اسٌؿ يؼع بعد واٍو بؿعـك َمع، يبقـ الذي ُفعؾ الػع :"الؿػعقن معف"

ثؿ تريد أن تذكر لـا شقًئا كان بؿعقتؽ، يعـل: كان  "استذكرُت "بؿعقتف، كؼقلؽ: 

 ."استذكرُت والشؿعةَ "مقجقًدا بحضرتؽ، فتؼقل: 
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بعد واٍو بؿعـك مع، ٓبد  "الؿػعقل معف"هق اسٌؿ، يعـل:  فؼقلـا يف التعريػ:

ك مع؟ يؿؽـ أن ُيسبؼ بقاٍو بؿعـك مع، ويسؿقهنا واو الؿعقة، كقػ كعرف أهنا بؿعـ

 أن كحذففا وكضع مؽاهنا مع.

  ما ّظٔف٘ "املفعْل معُ" اليخْٓ٘؟ 

يبقِّـ الذي ُفعؾ الػعؾ بؿعقتف، ما معـك بؿعقتف؟ يعـل بقجقده، يعـل  قان:

بؿصاحبتف، يعـل: أكف كان مقجقًدا بحضرتؽ، وأكت تػعؾ الػعؾ، ٓ ُيشرتط أكف 

بتؽ، بقجقدك، بحضرتؽ، بؿعقتؽ، يعـل أكت تؿؾؽف معؽ، ٓ، وإكؿا بؿصاح

تخربكا أكؽ تػعؾ آستذكار،  "استذكرت"قريًبا أو بعقًدا، فنكف مقجقٌد بحضرتؽ، 

تريد أن تبقـ شقًئا كان مقجقًدا مصاحًبا لؽ، وأكت تػعؾ هذا الػعؾ، تؼقل: 

، يعـل أخربتـا ما فقف كفرباء، استذكرت طؾك ضقء الشؿعة، "استذكرت والشؿعةَ "

، تخربكا أكؽ استذكرت يف الؾقؾ، "استذكرت والؾقؾ"، "استذكرت والؿصباَح "

، تريد "استذكرت وصقاَح إصػال"، "استذكرت وشروَق الشؿس"معـك كػفؿف، 

أن تبقـ شقًئا كان مقجقًدا كان حاضًرا بصحبتؽ، بؿعقتؽ، وأكت تػعؾ هذا العؿؾ. 

 ."الؿػعقل معف"هذا هق 

 وهذا يشقر إلقف ققن الحريري: 

 يف الؽووووو   وإن أقؿووووو  الوووووقاو

 

 ُمؼووووووا  مووووووْع فاكصووووووج ٓ موووووو   

، ووقع بعدها اسٌؿ، ٕن واو الؿعقة قد يؼع بعدها "مع"مؼام  "القاو"إذا أقؿت  

اسٌؿ، يؼع بعد واو الؿعقة،  "الؿػعقل معف"فعٌؾ مضارٌع فقؽقن لفا حؽٌؿ آخر، ٓ، 

 كؿا شرحـا، وأشار إلقف الحريري يف كالمف.

، بصحبتؽ، بحضرتؽ، وأكت تػعؾ هذا اذكر شقًئا كان بؿعقتؽ "مشقت"

 "مشقت"، كحـ كؿثِّؾ بـ"مشك محؿدٌ "الػعؾ، سقاًء أكت مشقت، أو فاطٌؾ آخر، 

مشقت "، "والؽتاَب "شلء كان مقجقًدا بحضرتؽ  "مشقت"وإمثؾة طامٌة، 

، "مشقت والجقاَل "، "مشقت والشؿَس "، "، مشقت والغبارَ "والصحراءَ 
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تؿشقت "، "تؿشقت والحديؼةَ " "شقت والشاصَئ تؿ"هذه أشقاء لطقػٌة،  "تؿشقت"

أو اسٌؿ مػعقٌل معف مـصقٌب، كقػ تؼقل:  "سريت". "وزقزقَة العصافقر

، هذا أشفر "سرت والـقَؾ "، ماشل "سريت والؼؿرَ "، "سريت والؾقَؾ "؟ "والؾقُؾ "

 . "سرت والـقَؾ "مثاٍل، 

ُيراد بف كقؾ  ، ٓ"سرت والـقَؾ "مـ الؾطائػ أن بعضفؿ ذكر أن مثال الـحقيقـ 

مصر، وإكؿا هنٌر يف العراق اسؿف الـقؾ، فؾفذا كاكقا يؿثؾقن بف: ٕن الـَّحق كشل يف 

العراق، طؾك كؾ حاٍل، الؿثال صحقٌح طؾك كؾ حاٍل، حتك ولق أريد بف الـقؾ 

 ."تؿشقت والؼطةَ "الؿشفقر. صقب 

 لطقٌػ، يريد العربل بف أن "الؿػعقل معف"
ٌّ

يبقـ شقًئا  كؿا رأيتؿ، أسؾقٌب طربل

كان مقجقًدا يف معقتف، يعـل بؿصاحبتف، وطرفـا أكف ٓ ُيشرتط أن يؽقن مالًؽا لفذا 

 إمر، وهذا مـ أغراب الؽالم البؾقغ الذي يؼصد إلقف العربل.

 إذا ففؿـا كؾ ذلؽ، يجج أن كػفؿ أن 

 "املفعْل معُ" علٙ ىْعني:

لػعؾ، لؿ يػعؾ الػعؾ. الذي لؿ يشارك يف فعؾ ا "الؿػعقل معف"الـق  إون: 

، "استذكرت"، الؿتؽؾؿ فعؾ الػعؾ آستذكار "استذكرُت والؿصباَح "كؼقلؽ: 

والؿصباح هؾ شارك يف فعؾ آستذكار؟ ما شارك، ما فعؾ آستذكار، فـؼقل: 

 لؿ يشارك يف فعؾ الػعؾ. "الؿػعقل معف"هذا 

يف فِعِؾ  الذي شارك "الؿػعقل معف"هق : "الؿػعقن معف"الـق  الثاين مـ 

الِػعِؾ، ولؽـ بال قصٍد، يعـل أكف أيًضا فعؾ الػعؾ كالػاطؾ، فعؾف، لؽـ فعؾف بال 

 . "تؿشقت والؼطةَ "قصٍد، كؼقلؽ: 

 ، الرجؾ فعؾ الػعؾ التؿشقة أم ٓ؟ "تؿشك الرجؾ والؼطةَ " إذا قؾ :

كعؿ، تؿشك، صقب والؼطة تؿشْت أو ما تؿشْت؟ فعؾْت أو ما فعؾْت؟ فعؾْت 

، إذن شاركْت يف هذا الػعؾ، لؽـ شاركْت قصًدا أم شاركْت ٕهنا بؿعقة هذا الػعؾ
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الػاطؾ؟ ٕهنا كاكت بؿعقة الػاطؾ، يعـل لق تؽـ بؿعقتف ما تؿشْت، ما فعؾْت الػعؾ، 

 هل فعؾْت الػعؾ ولؽـ بال قصٍد.

 فنذا طرفـا الـقطقـ، كتؽؾؿ طؾك حؽؿفؿا، ما حؽؿفؿا ا طرابل؟

الذي لؿ يػعؾ الػعؾ، ففذا يجب فقف  "ؿػعقل معفال"أما الـقع إول، وهق 

، لقس فقف إٓ أن تـصبف طؾك أكف مػعقٌل معف، كإمثؾة "الؿػعقل معف"الـصب طؾك 

، "سريت والؾقَؾ "، "استذكرت والؿصباَح "، "تؿشقت والؼطةَ "السابؼة كؾفا، إٓ 

ـصبفا ، إلك آخره، هذه لقس فقفا إٓ أن ت"مشقت والجقاَل "، "سرت والصحراءَ "

 طؾك أهنا مػعقٌل معف: ٕهنا لؿ تشارك يف فعؾ الػعؾ.

اذكر شقًئا كان معؽ، لؽـف لؿ يػعؾ الػعؾ  "سافرت" ومـ ذلؽ أن تؼقن:

 السػر.

، "سافرت والطائرةَ "، "سافرت والؿعامؾةَ "، "سافرت وصؾقَع الشؿس"

 ، كؾ هذا مػعقٌل معف."سافرت والحؼقبةَ "

 قان الشاطر: 

خوووالؼل  سوووفرت والؾقوووَؾ أرجوووق

 َفَرًجوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

 

ـٍ مووـ اْلَحووَزنِ    وطوودت والػجووَر يف أموو

 
ـٍ مـ  يؼقن: سفرت مع الؾقِؾ أرجق خالؼل فرًجا، وطدت مع الػجِر يف أم

 اْلَحَزِن، مػعقل معف يف الؿقضعقـ.

الذي شارك يف فعؾ  "الؿػعقل معف"هق  :"الؿػعقل معف"مـ والـق  الثاين 

جاء إمقر "، "تؿشقت والؼطةَ "ذا؟ الػعؾ، يعـل أكف فعؾ الػعؾ، قؾـا مثؾ ما

 ، يعـل: جاء إمقر مع الجقش."والجقَش 

 ما حؽؿ آسؿ القاقع بعد واو الؿعقة يف مثؾ ذلؽ؟ 

إذا كان آسؿ القاقع بعد واو الؿعقة مشارًكا يف فعؾ الػعؾ، ولؽـ  الجقاب:

ف بال قصٍد، فقجقز فقف القجفان، إبؾغ وإفصح إحسـ، أن تـصبف طؾك أك
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، مـ الذي قصد الؿجلء إلك هذا "جاء إمقُر والجقَش "مػعقٌل معف، تؼقل: 

 الؿؽان؟ 

إمقر، هق الذي قصد هذا الػعؾ فعؾف، صقب والجقش جاء أو ما جاء؟ جاء، 

لؽـ ما جاء قصًدا، وإكؿا جاء تبًعا يف معقة إمقر، لق أن إمقر ما جاء إلك هذا 

عؾ الػعؾ الؿجلء إلك هذا الؿؽان، الجقش فعؾ الؿؽان، جاء إلك مؽاٍن آخر، لؿا ف

جاء إمقُر "الػعؾ، لؽـ بال قصٍد، فعؾف ٕكف بؿعقة إمقر، فإفضؾ أن تؼقل: 

؟ "جاء إمقُر والجقَش ". ماذا كػفؿ مـ ققلـا: "تؿشك الرجُؾ والؼطةَ "، "والجقَش 

فعؾت  ؟ كػفؿ أن الؼطة شاركت يف فعؾ الػعؾ، يعـل"تؿشك الرجُؾ والؼطةَ "و 

التؿشقة، وكػفؿ أمًرا آخًرا، وهق أهنا لؿ تػعؾ هذا الػعؾ قصًدا، وإكؿا فعؾتف تبًعا: 

 ."الؿػعقل معف"ٕهنا بؿعقة الػاطؾ، ففؿـا إمريـ، ٕكـا كصبـا طؾك 

ويجقز أن تجعؾ القاو طاصػًة، فتعطػ ما بعدها طؾك ما قبؾفا، وكعرف أن  

، "جاء إمقُر والجقُش "اإلطراب، فتؼقل: الؿعطقف مـ التقابع فقتبع ما قبؾف يف 

، القاو حرف ططٍػ، وما بعدها معطقٌف طؾك ما قبؾفا "تؿشك الرجُؾ والؼطةُ "

 مرفقٌع. 

 صقب طؾك هذا القجف ماذا كػفؿ؟ 

 أن الؿعطقف مثؾ الؿعطقف طؾقف، مثؾف يف ماذا؟  كػفؿ شقً ا واحًدا، وهق:

شقة، لؽـ هؾ كػفؿ َمـ َفَعَؾ الِػعَؾ يف أهنؿا َفَعال الِػعؾ وهق الؿجلء أو التؿ

 بَِؼصٍد، ومـ فعؾف بال قصٍد؟ 

العطػ تدل طؾك مجرد  "واو"ٓ، هـا فؼط مجرد التشريؽ، العطػ 

 التشريؽ، يعـل: الثاين مثؾ إول، كالهؿا َفَعَؾ الِػعَؾ.

لقس فؼط مـ حقث الؾػظ، أيًضا مـ  "جاء إمقر والجقش" طـدما تؼقن مثً :

 "تؿشك الرجؾ والؼطة"ك، معؾقٌم أن الجقش تابٌع لألمقر، وكذلؽ حقث الؿعـ

 واضح أن الؼطة تابٌع لؾرجؾ. 
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، هذا محؿٌد أراد أن يسافر إلك مؽاٍن "سافر محؿٌد وصالح" لؽـ طـدما تؼقن:

ما، فجاء إلك صالٍح، وقال: أريد أن تسافر معل، قال صالٌح: أكا مشغقٌل وٓ أريد 

ر طؾقف، فؼال صالٌح: سلسافر مـ أجؾؽ، فسافر معف إلك أن أسافر، لؽـ محؿًدا أص

 هذا الؿؽان. 

صقب أكت أخربكا طـ هذا الذي حدث، وأكت طربٌّل فصقٌح بؾقٌغ، والعربقة 

تحرص طؾك دقة الؿعـك، حتك قالقا: إن البالغة: مطابؼة الؽالم لؿؼتضك الحال، 

 ؟ "صالًحاسافر محؿٌد و"؟ أم: "سافر محؿٌد وصالٌح "ماذا تؼقل؟ تؼقل: 

جعؾت القاو طاصػًة، يعـل أن الؿعطقف مثؾ  "سافر محؿٌد وصالٌح " إن قؾ :

الؿعطقف طؾقف يف آشرتاك يف طؿؾ العؿؾ، تريد أن تؼقل: إن إول سافر والثاين 

سافر فؼط، هذا الؿعـك الذي أخربتـا طـف، ولؿ تبقـ مـ الذي فعؾ قاصًدا أو غقر 

هؿا قاصٌد وأخر غقر قاصٍد، فؽان إبؾغ قاصٍد، لؽـ هـا أكت تعؾؿ أن أحد

، تريد مع صالٍح، إذن كػفؿ إذا قؾت: "سافر محؿٌد وصالًحا"وإحسـ أن تؼقل: 

، كػفؿ أن محؿًدا فعؾ "الؿػعقل معف"فـصبت طؾك  "سافرت محؿٌد وصالًحا"

الػعؾ قاصًدا، وأن صالًحا فعؾ الػعؾ، ولؽـف بال قصٍد، يعـل أكـا ففؿـا شقئقـ، 

ؿا فعال الػعؾ، وأن محؿًدا فعؾف قاصًدا، وأن صالًحا لؿ يػعؾف قاصًدا، وٓشؽ أهن

 أن الؾػظ إذا كان أصبؼ طؾك الؿعـك كان أبؾغ وأحسـ. 

ٍ٘:  احلسٓسٖ   مجَّل للنفعْل معُ بجالث٘ أمجل

، الجباُب جؿع تؽسقٍر، ما مػرده؟ "جاء الربد والجباَب "الؿثان إون يف ققلف: 

، "جاء الربد مع الجباب"ة يعـل أن مثؾ البِشت، ُتؾبس يف الربد، يؼقل: ُجبٌَّة، الُجبَّ 

 هذه ألبسة الشتاء.

، هذا الؿثال ٓبد أن كػفؿف، "استقت الؿقاه وإخشاَب "ققلف: والؿثان الثاين: 

الساكـقن طـد إهنار يػفؿقن هذا الؿثال، لؽـ الذيـ ٓ يسؽـقن طـد إهنار ٓ 

استقت الؿقاه "؟ أو: "استقى الؿاء والخشبة"ما معـك: يػفؿقن هذا الؿثال، 
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ـٍ يف الـفر، ثؿ "وإخشاب ؟ الذيـ طـد إهنار يضعقن خشبًة مـصقبًة يف مؽاٍن معق

يرقِّؿقهنا مـ إسػؾ إلك إطؾك، لؽل يعرفقا مستقى ارتػاع الؿاء، إذا ارتػع الؿاء 

ارتػع إلك أقصك  وصغك حتك تجاوز كؾ إرقام، وساوى رأس الخشبة، يعـل

درجٍة، لقس لف رقٌؿ حقـئٍذ، كؼقل: استقت الؿقاه وإخشاَب، استقى الؿاء 

 والخشبَة، يعـل استقى الؿاء مع رأس الخشبة.

، "الؿػعقل معف"فـصب الجباب طؾك  "جاء الربد والجباَب "الؿثان إون: 

 فعؾ الذي لؿ يػعؾ الػعؾ، لؿ يشارك يف "الؿػعقل معف"لؽـ مـ الـقع إول 

؟ "جاء الربد وجاءت الجباب"الػعؾ أم الـقع الثاين؟ يعـل هؾ يجقز أن تؼقل: 

، يجقز أن تعطػ، "جاء الربد، وجاءت الجباب"إذن ٓ بلس، هذا مـ الـقع الثاين 

، صبًعا طؾك الؿجاز، إن جاء لبسفا، جاء زمان لبسفا، هذا "جاءت الجباب"تؼقل: 

جاء الربد "وإفضؾ:  "اء الربد والجباُب ج"مـ الـقع الثاين، يجقز أن تؼقل: 

 . "والجباَب 

، مـ "استقت الؿقاه والخشبة"، أو "استقى الؿاء والخشبة"يؼقل: والثاين: 

الـقع إول لؿ يشارك فقف فعؾ الػعؾ؟ أم مـ الـقع الثاين؟ هذا إول: ٕن الؿاء 

، لؿ تتحرك، هذا هق الذي ارتػع وساوى رأس الخشبة، أما الخشبة فثابتٌة، لؿ تتغقر

 مـ الـقع إول، لقس فقف إٓ الـصب طؾك الؿعقة.

ما صـعُت يا فتك "ويف رواية  "وما صـعت يا فتك وسعًدا"ققلف: الؿثان الثال : 

 . "وُسعدى

ما صـعت يا فدى "، إذا قؾت: "الؿػعقل معف"الؿعـك طؾك الـصب طؾك 

، "سعًدا، سعدٌ "مرفقٌع، يتضح هذا آسؿ مـصقٌب أو  "سعًدا"إذا قؾت:  "وسعًدا

حقـئٍذ ٓ يتضح: ٕكف سقؽقن مؼصقًرا مؿـقًطا مـ الصرف،  "ُسعدى"أما لق قؾت: 

 لؽل تتضح الحركات. "سعًدا"فال تظفر طؾقف الحركة، فـلخذ برواية 

، ماذا "ما صـعت يا فتك وسعًدا"، فؼؾت: "الؿػعقل معف"إذا كصبت طؾك 
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سعٍد، السمال هـا طؾك فعؾ مـ؟ طـ يؽقن معـك الؽالم؟ يعـل: ما صـعت مع 

فعؾ الػاطؾ الؿخاصب، أكت أيفا الؿخاصب، أسلل طـ فعؾؽ أكت، ما صـعت مع 

سعٍد؟ سعد هؾ فعؾ شقًئا؟ هـا السمال مقجٌف إلك مـ؟ إلك فعؾ الؿخاصب، 

 الػاطؾ، أكت ماذا فعؾت مع سعٍد؟ ما فعؾت وسعًدا؟، ما صـعت وسعًدا؟ 

، يصح، وتؽقن "ما فعؾَت وسعدٌ "، "تك وسعدٌ ما فعؾَت يا ف" صقج لق قان:

القاو طاصػًة، ويؽقن السمال طـ ماذا؟ طـ فعؾؽ أيفا الؿخاصب، وطـ فعؾ سعٍد، 

ماذا "يعـل أكت فعؾت فعاًل أسللؽ طـف، وسعد فعؾ فعاًل أسللؽ طـف، ماذا فعؾت، 

 يعـل: ماذا فعؾت؟ وماذا فعؾ سعٌد؟ "فعؾت وسعدٌ 

، فسقؽقن الجقاب طـ فعؾؽ أكت، "وسعًدا؟ ما فعؾَت " فؾفذا لق قؾ  لف:

، حقـئٍذ ٓبد أن تخربين طـ "ما فعؾَت وسعدٌ "تؼقل مثاًل: زرتف، لؽـ لق قؾت لؽ: 

فعؾؽ وفعؾف، فتؼقل: زرتف وزارين، أو زرتف ولؿ يزرين، ٓبد أن تخرب: ٕين سللتؽ 

 طـ إمريـ، دقة الؿعـك فؼط حركٌة، سعًدا سعٌد تغقر الؿعـك.

، "كؿت والبعقَض "اذكر شقًئا كان مقجقًدا وأكت تػعؾ هذا الػعؾ؟  "كؿُت "

 ."كؿت والقسادةَ "، "كؿت والربدَ "

 قان الشاطر: 

 إذا كاك  الفقجاُ  واكشوؼ  العصوا

 

وووحاَ  سوووقٌػ مفـَّوووُد    فحسوووبؽ والضَّ

 
يعـل: اختؾػت كؾؿة  "واكشؼت العصا"يعـل: الحرب.  "إذا كاكت الفقجاءُ "

هذا اسٌؿ، والؽاف  "حسُب "يعـل: يؽػقؽ،  "فحسبؽ"ا. الـاس وتبؾبؾت وتػرقق

حاكَ "معقة،  "فحسبؽ و"مضاٌف إلقف، والؿضاف إلقف حؽؿف الجر، فؼالقا:   "والضَّ

حاك سقٌػ مفـَُّد.  فـصب طؾك أكف مػعقٌل معف، طؾك معـك: فحسبؽ مع الضَّ

حاِك سقٌػ مفـَّدُ "لق جعؾ القاو طاصػًة، لؽان يؼقل ماذا؟  ، "فحسبَؽ والضَّ

لؽـ هـا أراد أن يجعؾ الحسب لؿـ؟ لؾؿخاصب، جعؾ الحسب لؾؿخاصب، 

حاك تابًعا، جعؾف تابًعا لف.  وجعؾ الضَّ
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 ٍيا ضؤاْل: ٍل ّزد "املفعْل معُ" يف الكسآٌ الهسٓه؟ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )يف أية يف سقرة يقكس، يؼقل تعالك: 

 ػعقٌل معف. م "ُشَرَكاَءُكؿْ "، هذه إضفر فقفا أن [71يقكس: ] (ڤ ڤ

. "أمركؿ"معطقفًة طؾك  "شركاءكؿ"لؿاذا ٓ تؽقن القاو طاصػًة؟ فتؽقن 

مػعقٌل بف،  "أمركؿ"و "أجؿعقا"فعٌؾ، والقاو فاطٌؾ،  "أجؿع"، "أجؿعقا أمركؿ"

، ططَػ طؾك الؿػعقل بف وكصَب. كؼقل: ٓ، إفضؾ "أجؿعقا أمركؿ وشركاءكؿ"

وف يف الؾغة: أن إمر ُيستعؿؾ معف الػعؾ أن تؽقن القاو لؾؿعقة، لؿاذا؟ ٕن الؿعر

، وأما إشقاء "أجؿْع أمرك"، وإمر تؼقل: "أجؿع محؿٌد أمره"، تؼقل: "أجؿع"

الؿحسقسة، مثؾ الـاس؟ فنذا أردت أن جؿعف فنكؽ تستعؿؾ معف الػعؾ الثالثل 

، يعـل يف "أجؿَع الرجُؾ الـاَس "ما تؼقل:  "جؿَع الرجُؾ الـاَس "، تؼقل: "جؿع"

، فؼال: "جؿع"، ويف إشقاء الحسقة كستعؿؾ "أجؿع"إشقاء الؿعـقية كستعؿؾ 

كؼقل:   [71]يقكس: (ٹ)كؼقل: مػعقٌل بف،   [71]يقكس: (ٿ ٹ)

 مػعقٌل معف. 

]سبل:  (ژ ژ ڑ ڑک)وققؾ أيًضا يف آيٍة أخرى، وهق ققلف تعالك: 

الجبال، ومِـ أحؽام  ، يعـل مع الطقر، لؽـ إضفر أنَّ الطَّقر هـا معطقفٌة طؾك[15

 الـِّداء أن مثؾ ذلؽ ُيـصب.

هذا هناية هذا الدرس الذي ذكركا أكف آخر درٍس يف هذا الػصؾ، أشؽركؿ طؾك 

أن يجعؾ  -طزَّ وجؾَّ -حضقرك، وطؾك استؿاطؽؿ، وطؾك إكصاتؽؿ، وأسلل اهلل

يف  -بنذن اهلل تعالك-هذه الدروس مػقدًة، وكافعًة، ومباركًة، طؾك أمٍؾ أن كؾتؼل 

 أول الػصؾ الؼادم، والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
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 انثانث ٔانؼشسٌٔ
ُ
زض

َّ
 اند

﷽ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف 

 .وأصحابف أجؿعقـ

 :أما بعد

ـ شرح ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف لؼاٍء جديٍد م ؿفسالم اهلل طؾقؽ

 .ُمؾحة اإلطراب لؾحريري البصري 
ة اإلطراب، حَ هذا الدرس هق الدرس الثالث والعشرون مـ دروس شرح ُمؾ

كعؼده بحؿد اهلل يف لقؾة الثالثاء، الثالث طشر مـ الؿحرم مـ سـة تسع وثالثقـ 

وأربعؿائة وألػ، يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة، وهذا الدرس ُيعؼد يف مديـة 

 حرسفا اهلل.-ضالريا

  -وهق آخر درس يف الػصؾ الؿاضل-يف الدرس الؿاضل
ِّ

: تؽؾؿـا طؾك بابل

 الؿػعقل لف، والؿػعقل معف. 

سـتؽؾؿ طؾك الحال والتؿققز، طؾك ترتقب  -بنذن اهلل تعالك-ويف هذا الدرس

قد جؿع  - -وسـجد أنَّ الحريري - -ة اإلطراب لؾحريريحَ ُمؾ

: ٕهنؿا يشرتكان ويتشاهبان يف أحؽام، ويختؾػان يف -بقـ الحال والتؿققز-بقـفؿا

 أحؽام، فلراد أن ُيبقِّـ ما يشتبفان فقف وما يختؾػان فقف. 

يف الحال، وكستؿع إلقفا  - -فـبدأ بؼراءة إبقات التل ذكرها الحريري

 مِـ إخ صفقب جارى، فؾقتػضؾ.
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 احلال ٔانتًٛٛص
، وبعد، الؾَّفؿَّ طؾؿـا بؿا يـػعـا، بسؿ اهلل، والص ة والس   طؾك رسقن اهلل

 : واكػعـا بؿا طؾؿتـا، قان الؿصـػ 

 والحوووووواُن والّتؿققووووووُز مـصووووووقبانِ 

  

 طؾوووك اخوووت ِ  الَقِوووِع والَؿَبووواين

ـِ جوووواَ  َفضووووَؾفْ     عووووؿَّ كِوووو  الـّووووقطق

  

ووووووًرا بعووووووَد تؿوووووواِ  الُجؿَؾووووووفْ   ُمـؽَّ

ـْ إذا كظووورَت يف اسوووِؿ الحوووانِ     لؽووو

  

ـَ   إفعوووووانِ  وجدَتوووووُف اشوووووُتؼَّ مووووو

ـْ َطَؼوووْؾ     عوووّؿ ُيوووَرى طـوووَد اطتبووواِر َمووو

  

ـْ َسوولْن   جووقاَب كقووَػ يف سووماِن َموو

 مثاُلووووووُف جوووووواَ  إمقووووووُر راكَبووووووا  

  

 وقووووواَ  ُقوووووٌس يف ُطؽووووواَ  خاصَبوووووا

ـْ ذا يف الِػـَووووواِ  قاطوووووَدا    ومـوووووُف َمووووو

  

 وبِعُتووووووووُف بوووووووودرهٍؿ فصوووووووواطَدا

 أحسـت، بارك اهلل فقؽ.  

 يري: كتؽؾؿ طؾك الحال والتؿققز.قبؾ أن كـظر يف أبقات الحر

فقهنا، فقؼقلقن: الحال وصٌػ كؽرة، ُيبقِّـ حالة صاحبف الؿعرفة  الحال كؿا يعرِّ

 زمـ الػعؾ.

 وصٌػ كؽرة، ما فائدتف؟ ما وضقػتف؟ 

 ُيبقِّـ حالة صاحبف الؿعرفة، متك؟ زمـ الػعؾ. 

بةً "، و"جاء محؿٌد ُمسرًطا" مثان ذلؽ: ُت الػرَس ركب"، و"مررت هبـٍد محجَّ

 ."ُمسرًجا

، أي: اسؿ ملخقذ مـ الػعؾ، يدل طؾك صػة، "وصػ" فؼقلفؿ يف التعريػ:

 ، ويدل طؾك صػة السرطة. "أسرع"، ملخقذ مـ الػعؾ "ُمسرع"مثؾ: 

ب"و بة"، أو "متحجِّ  ، وصػ ملخقذ مـ الػعؾ يدل طؾك صػة. "متحجِّ

ر، ُمسرج، وضاحؽ، ومسرور، وققي، وضعقػ، وخائػ، ومؽسق"وكذلؽ 

 ، وهؽذا."ومضروب
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بخالف إسؿاء الجامدة، التل ٓ تمخذ مِـ فعؾ، وٓ تدل طؾك صػة، كحق 

، "محؿد، خالد، زيد"، وكذلؽ كحق أسؿاء إطالم "باب، كرسل، جدار"

، وهؽذا، هذه جقامد، لؿ "أسد، حصان، حؿار"وكذلؽ أسؿاء إجـاس، مثؾ 

 تمخذ مـ أفعال، وٓ تدل طؾك صػة.

، هذا شرط يف الحال، الحال ٓبد أن يؽقن كؽرة، "كؽرة" تعريػ:وققلفؿ يف ال

: ٕن الحال ٓ يؽقن معرفة: ٕن "ُمسرًطا، متحجبًة، ُمسرًجا"كإمثؾة السابؼة 

ٓبد أن يخالػ صاحبف يف التعريػ والتـؽقر، فصاحبف معرفة  -كؿا سقليت-الحال

: ٕن الحال لق وافؼت صاحبفا ًٓ معرفة -يف التعريػ وهق كؽرة، فؾفذا صار حا

 كؿا سقليت. -صػةً –صارت كعًتا -كؽرة كؽرة-أو وافؼت صاحبفا يف التـؽقر -معرفة

، هذا بقان لػائدة "يبقِّـ حالة صاحبف الؿعرفة زمـ الػعؾ" وققلفؿ يف التعريػ:

 الحال، لقضقػة الحال الـحقية، الحال تدل طؾك ماذا؟ 

 . متك؟ يؼقل: تدل طؾك أنَّ صاحبفا متصػ هبذه الصػة

 هـا؟  "مسرًطا"، ما معـك الحال "جاء محؿد ُمسرًطا"وقت الػعؾ، فنذا قؾت: 

وهق صاحب الحال، متصػ بالحال، يعـل: السرطة، متك؟  "محؿًدا"يعـل أنَّ 

 ."جاء محؿد حالة كقكف وقت الؿجلء مسرًطا"وقت الػعؾ ووقت الؿجلء، 

ات وٓ كػل، قبؾ صقب قبؾ الؿجلء وبعد الؿجلء؟ ٓ تدل الحال طؾك إثب

الؿجلء وبعد الؿجلء ما كدري، هؾ هق مسرٌع أم غقر مسرٍع: ٕن الحال ٓ تدل 

طؾك إثبات الصػة وٓ كػقفا، هل تدل فؼط طؾك إثبات الصػة لصاحب الحال وقت 

 كؿا سقليت.-الصػة -الػعؾ، هذه وضقػة الحال، وهذا معـك الحال، بخالف الـعت

 هذا تعريػ الحال.

ال؟ الضقابط مػقدة، خاصة لؾطالب الؿبتدئقـ: ٕن ففؿفا ما ضابط الح

َسفؾ، وتطبقؼفا أسفؾ مِـ تطبقؼ التعريػ، الضابط أمر لػظل تستطقع أن تطبِّؼف 

 لتؽتشػ الحؽؿ.
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 كستطقع أن كؼقن إنَّ لؾحان ِابطقـ:

حالة "أكف آسؿ الؿـصقب الذي تستطقع أن تجعؾ قبؾف طبارة الضابط إون: 

 ."كقكف

 ."كقػ"أكف جقاب الثاين:  الضابط

 ، يعـل جاء محؿد حالة كقكف ُمسرًطا."جاء محؿد ُمسرًطا" فنذا قؾ  مثً :

 كقػ جاء محؿد؟ تؼقل: ُمسرًطا، فتطبؼ أحد الضابطقـ لتؽتشػ الحال. 

الجقاب:  "، صقب وكقػ مررت هبـٍد؟"مررت هبـٍد حالة كقهنا متحجبة"

 متحجبة، وهؽذا: هذا الحال.

 ؟ أما التؿققز

ر إهباًما قبؾف طؾك معـك  التؿققز يؼقلقن يف تعريػف:  ."مِـ"اسؿ كؽرة جامد، ُيػسِّ

ر إهباًما قبؾف. تفالتؿققز اسؿ كؽرة جامد، ما فائد   ؟ ما وضقػتف؟ ُيػسِّ

ره بطريؼة معقـة، طؾك معـك  ر هذا اإلهبام بلي صريؼة؟ ٓبد أن يػسِّ ، "مـ"ُيػسِّ

 ."صاب زيٌد كػًسا"، و"بصاٍع قؿًحا تصدقت"، و"جاء طشرون رجاًل "كحق 

، التؿققز ٓ يؽقن "رجاًل، قؿًحا، كػًسا"فؼقلفؿ يف التعريػ: اسؿ كؽرة، يعـل كـ

 معرفة، يجب أن يؽقن كؽرة.

قبؾ قؾقؾ،  "جامد"، طرفـا ما معـك "اسؿ كؽرة جامد" وقالقا يف التعريػ:

ب، وأرض، ورجؾ، با"يعـل لؿ يمخذ مـ فعؾ، وٓ يدل طؾك صػة، كؿا قؾـا مثؾ: 

 ، وهؽذا. "أسد"، و "قؾؿ"، ومثؾ: أسؿاء إجـاس، "وكرسل

، "اشرتيت طشريـ قؾًؿا"، "جاء طشرون أسًدا"، "جاء طشرون رجاًل " تؼقن:

 وهؽذا.

 ما فائدتف؟ ما وضقػتف الـحقية؟ -التؿققز–هذا آسؿ الـؽرة

ر إهباًما قبؾف، يعـل أن التؿققز ٓبد أن يؽقن قبؾ قان: ف إهبام، ما الؿراد ُيػسِّ

ك ُمبفؿ، والتؿققز وضقػتف لءباإلهبام؟ اإلهبام: كؾ ما يحتؿؾ أكثر مِـ ش ، هذا ُيسؿَّ

 أكف يرفع هذا اإلهبام ببقان آحتؿال الؿؼصقد مـف.
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ره؟   كقػ يػسِّ

ًرا لفذا اإلهبام  التػسقر قد يؽقن طؾك أكثر مـ صريؼة، ٓبد أن يؽقن التؿققز ُمػسِّ

ر قبؾف حرف الجر  ،"مِـ"طؾك معـك   ."مِـ"يعـل تستطقع أن ُتؼدِّ

، ما معـاه؟ جاء طشرون مـ الرجال، "جاء طشرون رجاًل " فؼقلفؿ: 

 يعـل اشرتيت خؿسقـ مـ إقالم. "اشرتيت خؿسقـ قؾًؿا"و

ر  ر  "مِـ"ُتؼدِّ صاب "فنذا قؾت:  -كؿا سقليت يف التػصقؾ-"مـ جفة"أو تؼدِّ

ـُ مـَؽ ُخؾًؼا"ة الـػس، يعـل صاب زيد مـ جف "زيٌد كػًسا ، يعـل أكا "أكا أحس

 أحسـ مـؽ مـ جفة الُخُؾؼ، وهؽذا.

مـ التعريػ طرفـا ضابط التؿققز، ما ضابط التؿققز؟ آسؿ الؿـصقب الذي 

ر قبؾف   ، كؿا صّبؼـا قبؾ قؾقؾ."مِـ جفة"أو  "مِـ"يؿؽـ أن تؼدِّ

ك أبقات ففذا شرح سريع لؾحال والتؿققز، حتك كدخؾ مـف بعد ذلؽ إل

 .الحريري 
الحريري كؿا سؿعـا، بدأ بشرح الحان والتؿققز مًعا، وجعؾفؿا يف باٍب واحٍد: 

ٕكفؿا يشتبفان يف أمقر، ويػترقان يف أمقر، الحريري بدأ بذكر ما يشتبفان فقف، 

 فؼان: 

 والحوووووواُن والّتؿققووووووُز مـصووووووقبانِ 

  

 طؾوووك اخوووت ِ  الَقِوووِع والَؿَبووواين

يتشاهبان يف الحؽؿ اإلطرابل، فحؽؿفؿا اإلطرابل واحد،  إذن فالحال والتؿققز  

 ."جاء طشرون رجاًل "، والتؿققز كـ"جاء محؿٌد ُمسرًطا"وهق الـصب، فالحال كـ

 عؿ ذكر وجًفا آخًرا لؾتشابف بقـفؿا، فؼان: 

ـِ جوووواَ  َفضووووَؾفْ   عووووؿَّ كِوووو  الـَّووووقطق

  

ووووووًرا بعووووووَد تؿوووووواِ  الُجؿَؾووووووفْ   ُمـؽَّ

ز يجتؿعان ويتشاهبان يف كقهنؿا فضؾة، ويف كقهنؿا فذكر أن الحال والتؿقق  

 كؽرة.

، "الؿسرع"، ما تؼقل: "مسرًطا"ما معـك كقهنؿا كؽرة؟ يعـل لقس معرفة، مثؾ 

 ."الرجؾ"ما تؼقل  "رجاًل "
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ك أركاًكا،  وما معـك كقهنؿا فضؾة؟ يعـل لقسا طؿدة، الجؿؾة لفا ُطَؿد، وُتسؿَّ

 ٕركان؟والجؿؾة آسؿقة ما الُعَؿد فقفا وا

 )الجؿؾة آسؿقة لفا مبتدأ وخرب(.

 أركاكفا الؿبتدأ والخبر. والجؿؾة الػعؾقة؟

 )لفا الػعؾ والػاطؾ(.

فا أركاًكا أو ُطَؿًدا، ما سقى هذه إركان والُعَؿد، ماذا كسؿقف يف  هذه سؿِّ

 الـحق؟ 

 )فضؾة(.

. كسؿقف فضؾة، وأن يسؿقهنا: مؽؿالت، مؽؿالت أو فضالت، الؿعـك واحد

 صقب والحال والتؿققز، طؿد أركان أم فضالت مؽؿالت؟ 

، يعـل بعد تؿام أركان "بعد تؿام الجؿؾة"فضالت، وهذا معـك ققلف:  يؼقن:

كُؿؾت الجؿؾة الػعؾقة،  "جاء محؿدٌ "، "جاء محؿٌد ُمسرًطا"الجؿؾة، فنذا قؾت: 

ة فعؾ تؿت الجؿؾة الػعؾق "جاء طشرون"، "جاء طشرون رجاًل "فضؾة،  "ُمسرًطا"

 ."فضؾة"فضؾة. ففذا معـك ققلف:  "رجاًل "وفاطؾ، 

 عؿ بدأ بذكر ما يتؿقز بف الحان، فؼان: 

ـْ إذا كظووورَت يف اسوووِؿ الحوووانِ   لؽووو

  

ـَ إفعوووووانِ   وجدَتوووووُف اشوووووتؼَّ مووووو

 كؿا شرحـاه قبؾ قؾقؾ؟  "وصػ"فالحال ٓ يؽقن إٓ بقصٍػ، ما معـك   

وجدتف اشتؼَّ " معـك ققلف:يعـل اسؿ مشتؼ مـ الػعؾ، يدل طؾك صػة، وهذا 

يعـل ُشؼَّ مـ الػعؾ، ُأخذ مـ الػعؾ،  "اشتؼ مـ إفعال"، "مـ إفعال

، "أسرع"مـ  "ُمسرع"، و"خاف"مـ  "خائػ"، و"ضحؽ"مـ  "ضاحؽ"فـ

وهؽذا، وهل أسؿاء تدل طؾك صػات، بخالف التؿققز: التؿققز ٓ يؽقن بقصػ 

 قؾ يف التؿققز. مشتؼ، وإكؿا يؽقن بجامد، كؿا شرحـا قبؾ قؾ

 عؿ ذكر بعد ذلؽ فرًقا بقـ الحان والتؿققز بذكر ِابط الحان، فؼان: 

ـْ َطَؼوووْؾ   عوووّؿ ُيوووَرى طـوووَد اطتبووواِر َمووو

  

ـْ َسوولْن   جووقاَب كقووَػ يف سووماِن َموو
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، "، أو عؿ تراه يف اطتبار مـ طؼؾ"عؿ ُيَرى، أو ُترى طـد اطتبار مـ طؼؾ"

 روايات، والؿعـك واحد. 

ـْ َطَؼوووْؾ  عوووّؿ ُتوووَرى طـوووَد   اطتبووواِر َمووو

  

ـْ َسوولْن   جووقاَب كقووَػ يف سووماِن َموو

أكف اسؿ مـصقب يؽقن جقاًبا يف الؿعـك لسماٍل  -كؿا قؾـا-كعؿ، ضابط الحال  

 كؿا شرحـا قبؾ قؾقؾ.-"كقػ"ُيبدأ بـ

ـْ َطَؼْؾ " صقج، ققلف طؾك هذه الرواية:  يعـل  "ُتَرى"، "ثّؿ ُتَرى طـَد اطتباِر َم

ر "حاٌل حسـةٌ "يف الؾغة يجقز أن تمكَّث،  الحال: ٕن الحال حاٌل "، وأن ُتَذكَّ

ـٌ  ، أما "حالٌة حسـةٌ "ممكثة،  "حالة"بالتاء الؿربقصة، فـ  "حالة"، بخالف "حس

ر. "حاٌل "  فتمكَّث وُتَذكَّ

 عؿ مثَّؾ الحريري لؾحان بؼقلف: 

 مثاُلووووووُف جوووووواَ  إمقووووووُر راكَبووووووا

  

 وقووووواَ  ُقوووووٌس يف ُطؽووووواَ  خاصَبوووووا

حاٌل مِـ ماذا؟ أيـ صاحبف؟ أيـ  "راكًبا"حآن، فـ  "خاصًبا"، و "كًبارا"فـ   

، جاء إمقر حالة كقكف راكًبا. كقػ جاء إمقر؟ "إمقر"الؿتصػ بالركقب؟ 

 ."ُقٌس "حاٌل مـ ماذا؟ حاٌل مـ  "خاصًبا"راكًبا، و

-أسؾقبقـ وحؽؿقـ لؾحال، يدخالن يف هذا الباب  ثؿ ذكر الحريري 

وهل أهنا تذكر  -ة اإلطرابحَ ُمؾ-ة حَ وهذه مـ أحسـ حسـات الؿـُؾ -باب الحال

بعض إسالقب العربقة الؾغقية، التل تدخؾ يف الباب الـحقي الؿشروح، وهذا يؼقِّ 

ه أيًضا يف  ف يف التعبقر، كؿا يؼقِّ طـد الطالب الؾغة، وإسالقب إدبقة، والتصرُّ

 إحؽام الـحقيَّة.

 فؼان: 

ـْ ذا   بالَػـَووووواِ  قاطوووووَداومـوووووُف َمووووو

  

 وبِعُتووووووووُف بوووووووودرهٍؿ فصوووووووواطَدا

 باب الحال يدخؾ فقف هذان الحؽؿان: يؼقن:  

 -يعـل الذي يـصب الحال-إصؾ أن يؽقن العامؾ يف الحالالحؽؿ إون: 
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 ."مسروًرا"، صقب أيـ الحال؟ "ذهَب القلد مسروًرا"أن يؽقن فعاًل، كؼقلؽ: 

 ."القلد"أيـ صاحب الحال؟ 

، "ذهب"ٕن الحال مـصقب؟ هق الػعؾ -الذي كصب الحال أيـ العامؾ

 فعؾ، هذا هق إصؾ، وهذا إكثر. "ذهب"و

 لؽـ قد يعؿؾ الـصب يف الحال أشقاء أخرى غقر الػعؾ، لؿاذا؟ 

ٕهنا بؿعـك الػعؾ، مـ ذلؽ: اسؿ اإلشارة، فاسؿ اإلشارة قد يعؿؾ يف الحال، 

هذا محؿٌد "، ما معـك "حؿٌد مؼباًل هذا م"لؿاذا؟ ٕكف بؿعـك الػعؾ أشقر، كحق 

 ؟ يعـل أشقر إلقف مؼباًل، أشقر إلقف حالة كقكف مؼباًل."مؼباًل 

مبتدأ وخرب،  "تؾؽ بققهتؿ" [53]الـؿؾ:  (ہ ھ ھ)

 حال، صقب أيـ كاصب الحال، أي: العامؾ يف الحال؟  "خاوية"و

 ."تؾؽ"اسؿ اإلشارة  قالقا:

 ة كقكف شقًخا.يعـل هذا بعؾل حال [73]هقد:  (پ پ پپ)

هـا تـبقف! هذا إسؾقب الذي ذكر الحريري أكف يدخؾ يف هذا الباب، يجقز فقف 

 وجفان: 

 كؿا ذكر الحريري.-أن تـصبف طؾك الحال القجف إون: 

 ."هذا محؿٌد مؼبٌؾ "أن ترفعف، فتؼقل: والقجف الثاين: 

 خربه، "محؿد"مبتدأ، و "هذا"، فـ"هذا محؿٌد مؼباًل "صقب إذا كصبت 

 حال، واضح.  "مؼباًل "و

، "محؿدٌ "مبتدأ اكتفقـا مـف، صقب و "هذا"، فـ"هذا محؿٌد مؼبٌؾ "وإذا رفعت 

 ."محؿد"بدل مـ  "مؼبٌؾ "و "هذا"خرب، لـ "محؿدٌ "إما أن تجعؾ  "محؿدٌ "هذا 

خرب ثاٍن،  "قائؿ"، و"هذا محؿدٌ "، "هذا"خرب لـ "محؿدٌ "وجف آخر: أن تجعؾ 

 ٕن إخبار قد تتعدد.

الخرب، كؾ  "قائؿ"بدل مـف، و "محؿدٌ "مبتدأ، و "هذا"أن تجعؾ عال :  وجف

 هذه إوجف جائزة طؾك حسب الؿعـك الذي يريده الؿتؽؾؿ.
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جقا ققلف تعالك:   .[32] :  (ڱ ڱ ں ں)وطؾك ذلؽ خرَّ

: رفعف "طتقد"اسؿ مقصقل.  -يعـل الذي لدي-"ما لدي"مبتدأ.  :"هذا"

، "هذا ما لدي طتقًدا"ٕسؾقب أخر، لؼقؾ: طؾك هذا إسؾقب، ولق جاء طؾك ا

 يعـل حالة كقكف طتقًدا.

 إذن فؿؿا يعؿؾ الػعؾ ويـصب الحال: اسؿ اإلشارة.

صقب هـاك أمر آخر أيًضا قد يعؿؾ يف الحال: ٕكف بؿعـك الػعؾ، وهق شبف 

زيٌد "، و "زيٌد يف البقِت جالًسا"الجؿؾة، يعـل الظرف والجار والؿجرور، كؼقلؽ: 

 ."ي جالًساطـد

الخرب،  "يف البقت"، مبتدأ، و"زيدٌ ". فـ"زيٌد يف البقِت جالًسا" فنذا قؾ : 

 حال. "جالًسا"و

 أيًضا مبتدأ وخرب وحال. "زيٌد طـدي جالًسا"و

 وأيًضا كـبف هـا إلك أن هذا إسؾقب يجقز فقف وجفان: 

 كؿا شرحـا.-إون: الحالقة

، "زيٌد طـدي جالٌس "، و"لبقِت جالٌس زيٌد يف ا" ويجقز لؽ فقف الرفع، فتؼقن:

شبف جؿؾة متعؾؼة  "يف البقت"خرب، و "جالٌس "مبتدأ، و "زيدٌ "فنذا رفعت، فـ

مت. يعـل  مت شبف الجؿؾة طؾك  "زيٌد جالٌس يف البقت"بالخرب، لؽـ تؼدَّ ثؿ قدَّ

 الخرب، وهذا جائز، ٓ إشؽال فقف.

 ستػفام.آ إمر الثال  مؿا يعؿؾ طؿؾ الػعؾ فقـصج الحان:

ٕن أدوات آستػفام بؿعـك أستػفؿ، ففل  "أيـ محؿٌد جالًسا؟"كؼقلؽ: 

يعـل أسلل طـ مؽان محؿد حالة  "أيـ محؿٌد جالًسا؟": بؿعـك الػعؾ، فنذا قؾَت 

ما شلكَؽ "، و"َمـ بالباِب صارًقا؟"، و"َمـ إستاِذ شارًحا؟"كقكف جالًسا، و

 ، وهؽذا."ما بالَؽ مرتدًدا؟"، و"خائًػا؟

 .[19]الؿدعر:  (پ پ پ پ ڀ): قال 

أيًضا كـبلف هـا طؾك أن الرفع هـا جائز، فقجقز الـصج كؿا ذكركا، ويجقز الرفع، 
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 وقد ذكر الحريري ذلؽ مـ قبؾ يف باب الؿبتدأ والخبر، طـدما قان: 

ـَ إمقووووُر جووووالُِس   وإْن َتُؼووووْؾ أيوووو

 

 ويف َفـَوووووواِ  الووووووّداِر بِْشووووووٌر َمووووووائُِس  

 ُس قوووووْد ُرفَِعوووووافَجوووووالٌس وَموووووائِ  

 

فوووُع والـّصوووُج َمَعوووا   وقووود ُأِجقوووَز الرَّ

شرحـا ذلؽ هـاك، ٕن الرفع لالبتداء والخرب، وهـا أطاد الحؽؿ يف باب  

 الحال.

مـ أسؿاء آستػفام،  "كقػ"إطراب  ومؿا يدخؾ أيًضا يف باب الحان:

ما إطراهبا يف هذا  "كقػ"فـ "كقػ جاء محؿد؟"أو  "كقػ جئت؟"كؼقلؽ: 

 سؾقب؟ إطراهبا حال.إ

طؾك الؼاطدة يف إطراب أسؿاء آستػفام، أن اسؿ آستػفام يعرب بنطراب ما 

الجقاب: جاء محؿد راكًبا، ما  "كقػ جاء محؿد؟"يؼابؾف يف الجقاب، فنذا قؾت: 

 أيًضا حال. "كقػ"حال و "راكًبا"الذي يؼابؾ كقػ؟ راكًبا، فـ

 قال فقف الحريري:  هذا الحؽؿ إول الؿذكقر يف البقت الذي

ـْ ذا بالَػـَاِء قاطَدا ومـفُ "  ."َم

: أن طامؾ الـصب "وبِعُتُف بدرهٍؿ فصاطَدا"الذي ذكره يف ققلف:  والحؽؿ الثاين

 يف الحال قد ُيحذف وجقًبا، كؿا يف مثؾ هذا الؿثال.

، ما "ادً بعتف بدرهؿ فصاط" يعـل فقؿا دن طؾك تدري  يف زيادة أو كؼص، كحق:

، يعـل بعتف بدرهؿ فزاد الدرهؿ صاطًدا، زاد الدرهؿ "ادً ف بدرهؿ فصاطبعت"معـك 

، يعـل أططقتف درهًؿا فاكحط "أططقتف درهًؿا فسافاًل "حالة كقكف صاطًدا، وتؼقل 

 الدرهؿ سافاًل.

وأيًضا العامؾ يف الحال قد ُيحذف وجقًبا يف مقضع آخر، وذلؽ كؿا إذا وقعت 

ًٓ طـ الػعؾ يف تقبقخ، ي عـل الحال تؼقم مؼام الػعؾ يف أسؾقب تقبقخ، الحال بد

أقائًؿا وقد قعد "، أو "أجالًسا وقد قام الـاس!"، "أقاطًدا وقد قام الـاس!"كؼقلفؿ: 

 ، وهؽذا."أمفؿاًل وقد اقرتبت آختبارات!"، "الـاس!

ا ففذا كثقًرا، طؾك الؼاطدة: كؾ ما دل طؾقف زً أما حذف العامؾ يف الحال جقا
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، إذا دل طؾقف دلقؾ لػظل أو معـقي مػفقم فقجقز أن تحذف العامؾ دلقؾ جاز حذفف

]البؼرة:  (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ)يف الحال كؿا يف ققلف سبحاكف وتعالك: 

، يعـل فصؾقا مشاة طؾك  -واهلل أطؾؿ-، الؿعـك[329 ًٓ فنن خػتؿ فصؾُّقا رجا

 أرجؾؽؿ.

حال يف يـبغل أن كـصَّ طؾقفا يف باب الحال، وهل أن الوهـا مسللة مفؿة 

الحؼقؼة ٓ يشتبف بالتؿققز، ولؽـ يشتبف بالتؿققز يف أمقر لػظقة، الـصب وكقكف فضؾة 

وكؽرة، ما فقف تشابف بقـفؿا يف الؿعـك، لؽـ الذي يشبف الحال يف الحؼقؼة: بؾ هق 

أي -أخق الحال: الـعت، الـعت يعـل الصػة، كعؿ الحال والـعت أخقان: ٕهنؿا

صػة يف الؿقصقف، كالهؿا يدل طؾك صػة يف يدٓن طؾك  -الحال والـعت

الؿقصقف، الـعت صبًعا سقليت يف التقابع، لؽـ كؼدم الؽالم طؾقف لؽل كؼارن بقـف 

 وبقـ الحال.

جاء "، والـعت، كلن تؼقل: "جاء الطالب ضاحًؽا" فالحان أن تؼقن مثً :

العالقة  ، طـدكا الضحؽ يف الؿثالقـ والطالبقـ يف الؿثالقـ، ما"الطالب الضاحؽ

 بقـ الضحؽ والطالب يف الؿثالقـ؟

صػة مـ صػات الطالب يف الؿثالقـ، إذن فالـعت والحال  "الضحؽ"أن 

كالهؿا يدل طؾك صػة يف الؿقصقف، لؽـ الػرق بقـ الـعت والحال مـ جفتقـ: 

 لػظقَّة ومعـقيَّة.

فـبدأ بالػرق بقـفؿا مـ حقث الؾػظ: ٕكف واضح وسفؾ: فالصػة إذا صابؼت 

 لؿقصقف يف التعريػ أو يف التـؽقر يجعؾقهنا يف الـحق كعًتا.ا

وأما إذا خالػت الصػة الؿقصقف وذلؽ بلن يؽقن الؿقصقف معرفة والصػة 

، فنذا قؾت  ًٓ اتػؼا يف  "جاء الطالب الضاحؽ"كؽرة، فنهنؿ ُيعربقن الصػة حقـئذ حا

قر فـؼقل أيًضا اتػؼا يف التـؽ "جاء صالب ضاحؽ"التعريػ، فـؼقل كعت. ولق قؾت 

 معرفة و "الطالب"هـا اختؾػا، فـ "جاء الطالب ضاحًؽا"كعت، لؽـ لق قؾت 

 حال، وهؽذا باصراد. "ضاحًؽا"كؽرة، فـؼقل إن  "ضاحًؽا"
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 كعت. "مررُت هبـٍد الؿتحجبةِ "فؾق قؾت مثاًل: 

 : حال."مررُت هبـٍد متحجبةً " و

 : كعت."مررُت بامرأٍة متحجبةٍ "

 : اتػؼا يف التعريػ: كعت."ؿمدُب يعجبـل الطالُب ال"

 : حال."يعجبـل الطالُب ممدًبا"

 : كعت."يعجبـل صالٌب ممدٌب "

 : كعت."أكؾُت الطعاَم الـاضَج "

 : حال."أكؾُت الطعاَم كاضًجا" و

 : كعت."أكؾُت صعاًما كاضًجا" و

 : كعت."اشرتيت سقارًة جديدةً "، و"اشرتيُت السقارَة الجديدةَ " و

 : حال، وهؽذا."رَة جديدةً اشرتيُت السقا" و

 "الـبققـ"، [312]البؼرة:  (ڍ ڍ ڌ ڌ)قال سبحاكف وتعالك: 

 كؽرة، هذه حال. "مبشريـ"معرفة، 

 ا، وهؽذا.تً : لؽاكت كع"بعث اهلل الـبققـ الؿبشريـ"لؽـ لق ققؾ 

 لفذا يؿؽـ أن تؼؾج الحان إلك كع ، كقػ؟ 

ركبت الػرَس "، "رعُ جاء محؿد الؿس"، "جاء محؿد مسرًطا"بتعريػ الحال، 

 ."ركبت الػرَس الؿسرَج "، اقؾب الحال إلك كعت: "مسرًجا

: اًل وبالعؽس، تستطقع أن تؼؾب الـعت إلك حال، وذلؽ تـؽقرها، لق قؾت مث

 ، وهؽذا."أقبؾ الطالُب خائًػا"، اقؾبفا إلك حال: "أقبؾ الطالُب الخائُػ "

صقب والػرق بقـ الـعت ففذا الػرق بقـ الحال والـعت مـ الـاحقة الؾػظقة، 

 والحال مـ الـاحقة الؿعـقية؟

ا وبالعؽس، ٕن تً كعؿ الؿعـك يختؾػ، لقس كؾ حال يؿؽـ أن كجعؾفا كع

الؿعـك يختؾػ، متك تستعؿؾ الـعت؟ لف استعؿال، ومتك تستعؿؾ الحال؟ لف 

 استعؿال.
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فالـعت إكؿا يؽقن بالصػة الؿعروفة لؾؿقصقف، الـعت يدل طؾك أن هذه 

جاء الطالب "مـ الصػات الؿعروفة يف الؿقصقف، فلكت إذا قؾت: الصػة 

، معـك ذلؽ أن الضحؽ مـ الصػات الؿعروفة يف هذا الطالب، فؾق أن "الضاحؽ

ا ٓ يعرف بالضحؽ، لؽـ دخؾ هذه الؿرة وهق يضحؽ، هؾ يصح أن تؼقل بً صال

 جاء الطالب الضاحؽ، ٓ ما يصح.

ف صاحبفا هبذه الصػة وقت الػعؾ تدل طؾك اتِّصا -كؿا قؾـا-وأما الحان

جاء "فؼط، أما قبؾ الػعؾ وبعد الػعؾ، فال تدل طؾك إثبات أو كػل، فنذا ققؾ 

يعـل أكف متصػ بالضحؽ وقت الؿجلء، لؽـ قبؾ الؿجلء  "الطالب ضاحًؽا

وبعد الؿجلء ٓ ُتثبت الضحؽ وٓ تـػل الضحؽ. ففذا أمر مفؿ يـبغل طؾك 

 الطالب أن يتـبَّف لف.

أن الحال والـعت قؾـا ا مؿا يجج التـبقف طؾقف يف الحان وكذلؽ الـع : أيًض 

جؿؾة اسؿقة -أخقان، فؾفذا يشتبفان يف إحؽام، فؽالهؿا يليت مػرًدا، ويليت جؿؾة

ويلتقان شبف جؿؾة، فإمثؾة السابؼة كؾفا يف الحال الؿػردة ويف الـعت  -وفعؾقة

 ."احًؽاجاء محؿد ض"، و"جاء محؿد الضاحؽ"الؿػرد، 

ويلتقان جؿؾة، ويلتقان شبف جؿؾة، وهـاك قاطدة مشفقرة وهل ضابط مـ أهؿ 

-ضقابط اإلطراب، هذه الؼاطدة تؼقل: الجؿؾ وأشباه الجؿؾ بعد الـؽرات كعقت

 وبعد الؿعارف أحقال. -يعـل صػات

فاطؾ،  "محؿد"فعؾ و "جاء"، فـ"جاء محؿد يضحُؽ " فنذا قؾ :

 هذا فعؾ مضارع.  "يضحؽ"و

ؼ يف الؽالم طؾك صريؼة اإلطراب يف الؿعرب والؿبـل أن الػعؾ والحرف وسب

 كقػ كبدأ إطراهبؿا؟ 

كبدأ إطراهبؿا ببقان كقطفؿا، كؼقل: فعؾ ماض، فعؾ مضارع، فعؾ أمر، أو 

 حرف كذا فؼط، إن قؾت غقر ذلؽ فنطرابؽ خطل.

فعؾ مضارع، إذ، ما كؼقل حال، ماذا كؼقل؟ فعؾ مضارع مجرد  "يضحؽ"و
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 الـاصب والجازم ففق مرفقع، وطالمة رفعف الضؿة. مـ 

والؼاطدة اإلطرابقة إخرى تؼقل: لؽؾ فعؾ فاطؾ بعده فنن ضفر وإٓ ففق 

 ضؿقر مسترت.

، صارت جؿؾة فعؾقة "هق"؟ مستتر فقف، تؼديره "يضحؽ"أيـ فاطؾ 

 . هذه الجؿؾة الػعؾقة ما إطرابفا؟ "يضحؽ هق"

طؾؿ معرفة،  "محؿد"، و"محؿد"ءت بعد كـظر جاءت بعد معرفة أو كؽرة؟ جا

 إذن كقػ كعرب هذه الجؿؾة يضحؽ؟ 

 ، يعـل جاء محؿد حالة كقكف يضحؽ."محؿد"حال مـ  كؼقن:

لؿاذا؟  -صػة-ولق قؾت: :جاء رجؾ يضحؽ؟: لؼؾـا جؿؾة :يضحؽ: كعت 

 ٕهنا وقعت بعد رجؾ ورجؾ كؽرة.

ؿؾة جاء ومجرور، شبف ج "طؾك قدمقف"، فـ"جاء محؿد طؾك قدمقف" ولق قؾ :

 معرفة. "محؿد" و "محؿد"وشبف الجؿؾة وقعت بعد 

 ."محؿد"فشبف الجؿؾة حال أو كعت؟ حال مـ 

ٕهنا شبف  "رجؾ"كعت لـ "طؾك قدمقف"، فـ"جاء رجؾ طؾك قدمقف" ولق قؾ :

 جؿؾة وقعت بعد كؽرة، وهؽذا.

 .[16]يقسػ:  (ٿ ٿ ٹ ٹ)قال سبحاكف وتعالك: 

، يعـل "الذيـ جاءوا"مـ الذيـ يبؽقن؟  -وفاطؾفعؾ -جؿؾة فعؾقة "يبؽقن"

 طؾقف السالم.-، صبًعا تعقد إلخقة يقسػ"جاءوا"واو الجؿاطة يف 

جؿؾة جاءت  "يبؽقن"معرفة أو كؽرة؟ معرفة، إذن  "جاءوا"واو الجؿاطة يف  

 بعد معرفة ففل كعت أو حال؟ حال، يعـل حالة كقهنؿ يبؽقن.

، صقب [15كسان: ]ا  (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)قال تعالك: 

شبف جؿؾة، وقعت بعد كؾؿة  "مـ فضة"،  [15]ا كسان: (ں ں ڻ ڻ ڻ)

 ، ففل كعت أو حال؟ كعت، يعـل بآكقة مقصقفة بلهنا مـ فضة."آكقة"

هذه جؿؾة، كان  "كاكت ققاريرا" [15]ا كسان: (ڻ ۀ ۀ)قال: 
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 "راكاكت ققاري"خرب كان، صقب جؿؾة  "ققاريرا"واسؿفا الؿسترت كاكت هل، و

كاكت "كؽرة أو معرفة؟ كؽرة، إذن جؿؾة  "أكقاب"، و"أكقاب"جاءت بعد 

 ، وهؽذا."أكقاب"كعت لـ "ققاريرا

 ففذا ما يتعؾؼ بالحال.

أما التؿققز فـستؿع إلك ما قالف الحريري يف التؿققز مـ إخ سعقد حسـ، 

 فؾقتػضؾ.

 :  -قان الحريري

 فصم انتًٛٛص
 وإْن ُتوووووووورِْد معرفووووووووَة الّتؿققووووووووزِ  

  

ـْ ذوي الّتؿققوووووزِ   لؽووووول ُتَعووووودَّ ِمووووو

 َفْفووووَق الووووذي ُيووووذَكُر بعووووَد الَعووووددِ   

  

 والوووَقزِن والَؽقوووِؾ وَموووذروِ  القووودِ 

ـْ إذا َفّؽووووْرَت فقووووِف ُمضووووَؿَرهْ     وِموووو

  

ـْ قبوووووِؾ أْن تووووذُكَرُه وُتظِفوووووَرهْ   ِموووو

 تؼووووووقُن طـوووووودي َمـَووووووقاِن ُزْبووووووًدا  

  

 وخؿسوووووووٌة وأربعوووووووقَن طبوووووووًدا

قُ  بصووووواٍ      خووووو َّ وقوووووْد تصووووودَّ

  

 وَمووووا لووووُف  قووووُر َجريووووٍج َكخوووو 

مـ قبؾ طؾك الحال، وما يشابف فقف الحال  - -فبعد أن تؽؾؿ الحريري  

التؿققز، أن اكتؼؾ لؾؽالم طؾك التؿققز، وما يختص بف التؿققز، فذكر مـ قبؾ أن 

 الحال تشابف التؿققز يف كقهنؿا مـصقبقـ، وكؽرتقـ، وفضؾتقـ.

وبلهنا يف  -يعـل اسؿ مشتؼ-التؿققز بؽقهنا وصػ وذكر أن الحال تػرتق طـ

، أن جاء إلك التؿققز فذكر أن التؿققز لف مقاضع يختص هبا وأكف "كقػ"جقاب 

، إذن فالتؿققز يػرتق طـ الحال بلن لف مقاضع يختص هبا، وبلكف "مِـ"طؾك تؼدير 

 ."مِـ"طؾك تؼدير 

 ريري: ، ففذا يف ققن الح"ِمـ"أما كقن التؿققز طؾك تؼدير 

ـْ إذا َفّؽووووْرَت فقووووِف ُمضووووَؿَرهْ   وِموووو

  

ـْ قبوووووِؾ أْن تووووذُكَرُه وُتظِفوووووَرهْ   ِموووو

، "جاء طشرون رجاًل "، وققلؽ: "مِـ"فضابط التؿققز كؿا سبؼ أكف بؿعـك   
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 يعـل جاء طشرون مـ الرجال.

، أي أحسـ مـؽ مـ "أكا أحسـ مـؽ طؿاًل "مـ جفة، كؼقلؽ:  أو بؿعـك:

 جفة العؿؾ.

 ؿققز يختص بؿقاِع فبقـف الحريري يف ققلف: وأما كقن الت

 وإْن ُتوووووووورِْد معرفووووووووَة الّتؿققووووووووزِ 

  

ـْ ذوي الّتؿققوووووزِ   لؽووووول ُتَعووووودَّ ِمووووو

 َفْفووووَق الووووذي ُيووووذَكُر بعووووَد الَعووووددِ   

  

 والوووَقزِن والَؽقوووِؾ وَموووذروِ  القووودِ 

 فؿـ مقاِع التؿققز التل يختص بفا:  

: ًٓ بعد طدد ففق تؿققز، آسؿ الؿـصقب بعد العدد، فؽؾ اسؿ مـصقب  أو

گ گ )، [1]يقسػ:  (ې ى ى ائ ائ)، "جاء طشرون رجاًل "كـ

، هذه إسؿاء الؿـصقبة بعد [32] :  (ڱ ڱ ڱ ڱ)، [1]الـقر:  (ڳ

 إطداد تؿققز.

آسؿ الؿـصقب بعد مؼدار، كؾ  والؿقِع أخر الذي يختص بف التؿققز:

 وزٍن أو كقٍؾ أو مساحٍة.اسؿ مـصقب يؼع بعد مؼدار سقاء دلَّ هذا الؿؼدار طؾك 

 .لءيعـل هق التؼدير بقزن الش وزن:

 هق التؼدير بحجؿ الشلء. كقؾ:

 التؼدير بالؿساحة والؿسافة. مساحة:

اشرتيت ذراًطا "يدل طؾك مؼدار كقؾ، و "صاع"، فـ"احً طـدي صاع قؿ" كحق:

 ،"رغبت يف كقٍؾ تػاًحا"هذا مؼدار ٕكف يدل طؾك مساحة، و "ذراًطا"، "قؿاًشا

 هذا مؼدار ٕكف يدل طؾك وزن. "كقؾ"

 ومثَّؾ الحريري لذلؽ بؼقلف: 

 تؼووووووقُن طـوووووودي َمـَووووووقاِن ُزْبووووووًدا

  

 وخؿسوووووووٌة وأربعوووووووقَن طبوووووووًدا

قُ  بصووووواٍ  خووووو َّ     وقوووووْد تصووووودَّ

  

 وَمووووا لووووُف  قووووُر َجريووووٍج َكخوووو 

ـٌ "أو  "َمـَك"، هذا مثـَّك، ما مػرده؟ َمـَك، يؼقل: "مـقان"فؼقلف:    ، وهق "َم
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، أو هذا "هذا َمـَك زيًتا"تقزن بف السقائؾ وكحقها، ومؼداره: رصالن، تؼقل: مؼدار 

ـٌ زيًتا" مـقاِن "، فؼقلف: "مـَّاِن طساًل "، أو "مـقاِن زبًدا"، أو "مـقاِن طساًل "، و"َم

 هذا مثال لؾتؿققز بعد مؼدار يدل طؾك وزن. "زبًدا

بُؿدِّ الرجؾ معتدل وأما الصاع فالصاع كؿا هق مشفقر أربعة أمداد مـ الؼؿح 

 الخؾؼ. وهق مؼدار ُتَؽُال بف أحجام الحبقب وكحقها.

، "تصدقُت بصاٍع خالًّ "، وققلف: "صاطان زبقًبا"، و"هذا صاٌع شعقًرا" كحق:

 مثال لؾتؿققز بعد مؼدار يدل طؾك ماذا؟ طؾك كقؾ.

فالجريب مساحة مسافة تؼدر بستقـ ذراًطا يف ستقـ ذراًطا، ففق  وأما الجريج:

 ، وهؽذا."جريبان قؿًحا"، و"جريب كخاًل "ؼدار تؼدر بف الؿساحة، تؼقل طـدي م

 ، مثال لؾتؿققز بعد مؼدار يدل طؾك مساحة."وَما لُف غقُر َجريٍب َكخاًل "فؼقلف: 

 أن التؿققز كقطان:  -وسقذكر يف آخر الباب-وكان يـبغل هـا أن يذكر الحريري

 تؿققز الؿػرد.  إون:

 ـِّسبة.تؿققز ال والثاين:

هق ما كان إهبامف يف اسؿ مػرد، يعـل اإلهبام الحاصؾ قبؾ  فتؿققز الؿػرد:

رأيت ثالثقـ "، كحق: "مِـ"التؿققز واقٌع يف اسؿ مػرد، وهذا هق الذي تقضع قبؾف 

 ٕهنا تحتؿؾ. "ثالثقـ"، اإلهبام يف كؾؿة "رجاًل 

 ام.كؾؿة اسؿ وقع فقفا اإلهب "طشرون"، فـ"طشرون جؿاًل "وكذلؽ جاء 

والؿقضعان الؾذان ذكرهؿا الحريري قبؾ قؾقؾ خاصان بالتؿققز كالهؿا يف 

 التؿققز الؿػرد.

ففق ما كان اإلهبام يف كسبة فعٍؾ إلك اسٍؿ، التؿققز لقس يف  أما تؿققز الـسبة:

آسؿ وٓ يف الػعؾ، التؿققز يف جفة كسبة هذا الػعؾ إلك هذا آسؿ، وهذا الذي 

الطقبة معروفة،  "صاب"، "صاب زيًدا خؾًؼا"، كؼقلؽ: "ةمـ جف"تضع قبؾف كؾؿة 

 معروف، لؽـ اإلهبام يف كسبة الطقبة إلك زيد مـ أي جفة؟  "زيد"و

 صقبة زيد مـ جفة العؾؿ؟ أو الخؾؼ أو الـػس؟ أو الـسب؟ أو ماذا؟ 
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صاب زيد طؾًؿا، يعـل مـ جفة العؾؿ، أو خؾًؼا مـ جفة الخؾؼ، أو كسًبا  فتؼقن:

 ـسب، أو كػًسا مـ جفة الـػس، وهؽذا.مـ جفة ال

 وتؿققز الـسبة لف مقاضع:

 آسؿ الؿحقن مـ فاطؾ. -

 وآسؿ الؿـصقب بعد أفعؾ. -

وهذه الؿقاضع إن شاء اهلل سـشرحفا يف الدرس الؼادم مبتدئقـ هبا ٕن الققت 

 يف هذا الدرس لػظ أكػاسف.

ًعا مبارًكا واهلل فلشؽركؿ طؾك حسـ آستؿاع واسلل اهلل أن يجعؾف درًسا كاف

 أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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ُ
زض

َّ
  انساتغ ٔانؼشسٌٔاند

﷽ 
الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف 

 وأصحابف أجؿعقـ، 

 أما بعد. 

هلل وبقَّاكؿ يف هذا الدرس الرابع فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاكؿ ا

 .  -والعشريـ مـ دروس شرح ُمؾحة اإلطراب لؾحريري البصري

هذه لقؾة الثالثاء، العشريـ مـ الؿحرم مـ سـة تسع وثالثقـ وأربعؿائة وألػ، 

يف مديـة  -بحؿد اهلل-يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة، وهذا الدرس كعؼده

 حرسفا اهلل.-الرياض

 -درس الؿاضل كـا تؽؾؿـا طؾك الحال والتَّؿققز: ٕن الحريريويف ال

-  جؿعفؿا يف باب، فذكر أهنؿا يشرتكان يف أشقاء، فقشرتكان يف الُحؽؿ

 اإلطرابل وهق الـصب، ويف كقهنؿا كؽرتقـ، ويف كقهنؿا فضؾتقـ.

أنَّ الحال يختص بلمقر، والتَّؿققز يختص بلمقر، فؼرأكا ما  - -ثؿ ذكر

الحال وشرحـاها، ثؿ قرأكا أيًضا ما ذكره يف التَّؿققز وشرحـاه، بؼقت بؼقة ذكره يف 

 يف هذا الدرس. -إن شاء اهلل تعالك-قؾقؾة يف التَّؿققز كؽؿؾفا

 ـد أكقا  التَّؿققز، وقؾـا إنَّ التَّؿققز كقطان: طيف آخر الدرس الؿاِل كـا تققػـا 

 تؿققز الؿػرد. الـق  إون:

 الـِّسبة. تؿققز الـق  أخر:

جاء طشرون "كؼقلؽ:  ما كان اإلهبام فقف اسؿ مػرد، وقؾـا إنَّ تؿققز الؿػرد:
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اسٌؿ مبفؿ، يعـل يحتؿؾ  "طشرون"، وققلؽ: "معؾًؿا، أو صالًبا، أو رجاًل، أو امرأةً 

رافًعا لفذا اإلهبام،  "رجاًل "، فجاء التَّؿققز الؿـصقب كؼقلؽ: لءٍ أكثر مـ ش

ًدا الؿراد مـف.  ومحدِّ

هق تؿققز الـِّسبة، وقؾـا: إنَّ اإلهبام الذي يف تؿققز الـِّسبة، لقس يف  والـق  أخر:

، فالػعؾ "َصاَب محؿٌد ُخؾًؼا"اسؿ مػرد، وإكؿا يف كسبة فعؾ إلك اسؿ، كؼقلـا: 

معروف، وإكؿا اإلهبام مِـ جفة كسبة الطقبة إلقف، كسبـا  "محؿدٌ "معروف، و "َصاَب "

جفة؟ هذا مبفؿ: ٕكف يحتؿؾ أن يؽقن مـ جفة العؾؿ، أو  الطقبة إلك محؿد مـ أي

مـ جفة الـَّػس، أو مـ جفة الخؾؼ، أو مـ جفة الـَّسب، أو مـ جفات أخرى، 

، "صاب زيٌد ُخؾًؼا"فالتَّؿققز يليت اسًؿا مـصقًبا ُيبقِّـ الؿراد مِـ هذا الؿبفؿ، فتؼقل: 

مـ جفة العؾؿ، أو  "طؾًؿا" ، مـ جفة الـػس، أو"كػًسا"يعـل مِـ جفة الخؾؼ، أو 

 مـ جفة الـسب، وهؽذا. ففذا تؿققز الـسبة. "كسًبا"

وقد ذكركا مـ قبؾ أنَّ تؿققز الؿػرد لف مقاضع يختص هبا، وقد أشار إلقفا 

 الحريري، وشرحـاها. 

ـَ الؿقاِع التل يختص  وكؼقن يف تؿققز الـَّسبة أيًضا: إكف يختص بؿقاِع، فِؿ

 بفا تؿققز الـسبة: 

ن مـ الػاطؾ:آ - تجد اسًؿا مـصقًبا، وطـدما تتلمؾ يف  سؿ الؿـصقب الؿحقَّ

معـاه، تجد أكف قد كان مـ قبؾ فاطاًل، لؽـف اكؼؾب فصار اسًؿا مـصقًبا، فـؼقل: إكف 

ٌل مـ الػاطؾ. مثال ذلؽ:  ، أي: صابت "صاب زيٌد كػًسا"تؿققز كسبة، وهق ُمحقَّ

ؾ شقب الرأس، وتؼقل: ، أي: اشتع[1]مريؿ:  (ٿ ٹ ٹ)كػس زيٍد، 

ت طقـف، "قرَّ محؿٌد طقـًا" أي: ضاق  [22]العـؽبقت:  (ڳ ڱ ڱ)، أي: قرَّ

 ، أي: تصبب طرقف، وهؽذا..."تصبَّب العامؾ طرًقا"ذرطف، وتؼقل: 

آسؿ الؿـصقب بعد أفعؾ التػضقؾ. إذا  والؿقِع الثاين لتؿققز الـسبة:

قز، وأفعؾ التػضقؾ كؿا كعرف وجدت اسًؿا مـصقًبا بعد أفعؾ التػضقؾ ففق تؿق

ما بعده يف صػة مـ طؾك  َؾ ضِّ هق: اسؿ طؾك وزن أفعؾ، يدل طؾك أنَّ ما قبؾف قد فُ 
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ـُ مـف"، أو: "محؿٌد أكربُ مـ خالدٍ "الصػات، كؼقلؽ:  ، "أطؾُؿ مـف"، أو: "أحس

، هذا اسؿ تػضقؾ، أو أفعؾ "أحسـ، وأطؾؿ، وأققى"، فؼقلؽ: "أققى مـف"أو: 

وجدت اسًؿا مـصقًبا بعده فاطؾؿ أنَّ هذا آسؿ الؿـصقب تؿققًزا، تػضقؾ، فنذا 

ـُ مـ خالٍد وجًفا"كؼقلؽ:  ، أو: "كسًبا"، أو "ُخؾًؼا"، أو: "طؾًؿا"، أو "محؿٌد أحس

ًٓ "، أو: "فعاًل "  ، وهؽذا، تؿققز يبقِّـ هذه الجفة الؿبفؿة."قق

ڤ )، قال تعالك: [128]البؼرة:  ( ڱ ں ں ڻ ڻڻ)قال تعالك: 

 ، تؿققزان.[6]الؿزمؾ:  (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 وقان الشاطر: 

 ضؾووؿ ذوي الؼربووك أشوود مضاِووةً 

 

 طؾك الؿر  مـ وقع الحسوا  الؿفـود 

 ."أشد"بعد أفضؾ التػضقؾ  "مضاضةً "التَّؿققز  

يف إبقات السابؼة ذكر تؿققز الؿػرد، وأما تؿققز الـسبة  -كؿا رأيتؿ-والحريري

 إن شاء اهلل.-التل سقؾحؼفا بالتَّؿققز، كؿا سقليت فسقذكره بعد ذلؽ يف إبقات

وهـا بعد أن شرحـا الحال والتَّؿققز، وطرفـا يجتؿعان يف ماذا، ويػرتقان يف 

 مسللٌة يف الػرق بقـ الحال والتَّؿققز.-ماذا، كريد أن كؼػ لـتؽؾؿ طؾك هذه الؿسللة

حال بالتَّؿققز مع الػرق بقـ الحال والتَّؿققز: قد يؾتبس طؾك بعضفؿ اشتباه ال

أهنؿا يف الحؼقؼة ٓ يؾتبسان: ٕهنؿا ٓ يشتبفان يف الؿعـك، وإكؿا يشتبفان يف الؾػظ، 

 كؿا ذكر الحريري. 

 يشتبفان يف الحؽؿ ا طرابل الـصج، والؿـصقبات كثقرة.  -

 يشتبفان يف كقكفؿا فضؾتقـ، والػض ت كثقرة.  -

 ويشتبفان يف كقكفؿا كؽرتقـ، والـؽرات كثقرة. -

لؽـفؿا ٓ يشتبفان يف الؿعـك، فؾؽؾ مـفؿا وضقػة، وكؾ مـفؿا يليت طؾك معـًك 

وأما الحال فقبقـ هقئًة، ُيبقِّـ حالًة لصاحبف  مختؾػ، فالتَّؿققز يرفع إهباًما سابًؼا،

تريد أن تبقـ حالتف وقت الؿجلء، هقئتف،  "جاء الطالُب "وقت الػعؾ، فتؼقل: 

هذه بقان  خائًػا،"أو  "ُمسرًطا"، أو "فرًحا"أو ، "جاء الطالُب مسروًرا"فتؼقل: 
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 لفقئة الطالب، ورفع اإلهبام كؿا شرحـا قبؾ قؾقؾ يف التَّؿققز.

، وأما التَّؿققز فؽؿا قؾـا "يف"ثؿ إنَّ الحال لق تلمؾت فقف لقجدت أكَّف طؾك معـك 

 ، وإذا"مـ الرجال"، يعـل "جاء طشرون رجاًل "، فلكت إذا قؾت: "مِـ"طؾك معـك 

ـُ مـَؽ ُخؾًؼا"قؾت:  ـُ مـؽ مِـ جفة الُخؾؼ"، يعـل "أكا أحس ، فالتَّؿققز طؾك "أحس

 . "يف"، وأما الحال فعؾك معـك "ـمِ "معـك 

ذهب "، يعـل جاء محؿد يف حالة الخقف، و"جاء محؿٌد خائًػا" تؼقن:

 ، يعـل يف حالة الركض، وهؽذا..."الطالُب راكًضا

  يشتبفان. فالحال والتَّؿققز يف الحؼقؼة ٓ

  -كعادتف يف كثقر مـ إبقاب - -ثؿ ذكر الحريري

 

ًٛٛص
َّ
 تؼض األظانٛة انتٙ تدخم يف انت

فختؿ هذا الباب بثالثة أبقات كؼرأها أن، وكسؿعفا مـ إخ طبد الؽريؿ 

 فقفان، فؾقتػضؾ.

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، والص ة والس   طؾك رسقن اهلل.

 ٌد رجووووووً  ومـووووووُف أيًضووووووا كِْعووووووَؿ زيوووووو

 

 وبِوووووووو َس طبووووووووُد الووووووووّداِر مـووووووووُف بووووووووَدٓ 

ووووووووووا  َِ  وَحبَّووووووووووذا أرُف الَبؼقووووووووووِع أر

 

وووووووووا  َِ  وصوووووووووالٌح أصَفوووووووووُر مـوووووووووَؽ ِطر

 وقووووووووْد َقوووووووورِْرَت با يوووووووواِب طقـَووووووووا 

 

يـَا   وصِْبووووووووَ  كػًسووووووووا إذ قضووووووووقَ  الوووووووودَّ

 ُمسَتػِفَؿوووووووووا وكووووووْؿ إذا ِجْ ووووووَ  بفووووووا 

 

 

 

وَؿاال فووووواكِصْج وُقْؾ كْؿ كقكًبووووووووا َتحوقي     سَّ

 
أربعة أسالقب تدخؾ يف باب التَّؿققز، فؿـ  - -يف هذه إبقات ذكر

الحسـ أن يذكرها الـحقي يف هذا الباب: لؽل يربط الطالب بقـ هذه إسالقب 

 وبقـ الباب.

 ، فؼان: "كعؿ وب س"التَّؿققز بعد  فإسؾقب إون:

 ومـووووووُف أيًضووووووا كِْعووووووَؿ زيووووووٌد رجووووووً  

 

 ـوووووووُف بوووووووَدٓوبِووووووو َس طبوووووووُد الوووووووّداِر م 
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م الؼقاسل، الؿدح والذم  "كِْعَؿ وبَِئس"أسؾقب  يسؿقكف أسؾقب الؿدح والذَّ

م والؿدح يؽقن بـ  "يؽقن بلسالقب كثقرة مسؿقطة، لؽـ إسؾقب الؼقاسل يف الذَّ

 ."َس ئْ كِْعَؿ، وبِ 

فعالن ماضقان، إذن يحتاجان إلك فاطؾ كبؼقة إفعال، َفاِطؾُفؿا  "كعؿ وبَِئس"

ا أن  ًفا بـإمَّ ح بف، ويؽقن معرَّ بَِئس الخؾُؼ  "، "كِْعَؿ الرجُؾ زيدٌ  "، تؼقل: "لأ"ُيصرَّ

 ؟ "كِْعَؿ الرجؾ زيد "، أيـ الػاطؾ يف "الؽذُب 

ففق  "زيد"فاطؾ، وأما  "الرجؾ"فعؾ ماض يػقد الؿدح، و "كِْعؿَ "

م، و "بَِئس"، "بَِئس الُخؾؼ الؽذب"الؿخصقص بالؿدح، و   فعؾ ماٍض يػقد الذَّ

حـا بالػاطؾ. "الؽذب"فاطؾف، و "الُخؾؼ"  الؿخصقص بالذم، هـا صرَّ

ح بػاطؾفؿا، وإكؿا ُيجعؾ "كِْعَؿ وبَِئس  "هـاك أسؾقب آخر أيًضا يف  ، أكَّف ٓ ُيصرَّ

، "كِْعَؿ رجاًل زيدٌ "ضؿقًرا مسترتًا يدل طؾقف تؿققز، فتؼقل يف الؿثالقـ السابؼقـ: 

كِْعَؿ "يف الؿدح والذم مطؾًؼا، أن تؼقل: ، إذن فقجقز لؽ "بئس خؾًؼا الؽذُب "و

  "بئس خؾًؼا الؽذُب "، و"بئس الخؾُؼ الؽذُب "، و"، أو كِْعَؿ رجاًل زيدٌ "الرجُؾ زيدٌ 

، ففذا الؿـصقب ماذا "كعؿ رجاًل "، و"بئس رجاًل "صقب إذا كصبت، فؼؾت: 

ؿققز: يؽقن؟ يؽقن تؿققًزا، فقدخؾ يف باب التَّؿققز. فؾفذا كؼقل: مِـ مقاضع التَّ 

 ."كعؿ وبئس"آسؿ الؿـصقب بعد 

: "هق التَّؿققز بعد َحبَّذا، وٓ َحبَّذا إسؾقب الثاين الذي يدخؾ يف باب التَّؿققز:

أيًضا مـ  "َحبَّذا وٓ َحبَّذا"، و"وَحبَّذا أرُض الَبؼقِع أرَضا "وهذا يف ققل الحريري: 

 ألػاظ الؿدح والذم الؼقاسقة. 

 تدل طؾك الذم.  "ٓ َحبَّذا" لؿدح. وتدل طؾك ا "َحبَّذا"فـ 

َحبَّذا الخؾُؼ " ، و"ٓ َحبَّذا الخؾُؼ الؽذُب " ، و"َحبَّذا الرجُؾ زيدٌ " تؼقن:

 ، وهؽذا..."ٓ َحبَّذا الرجُؾ طؿٌرو" ، و"الصدُق 

اسؿ  "ذا" فعؾ ماٍض، و "حبَّ "، هذا الؾػظ مؽقن مـ كؾؿتقـ "َحبَّذا" فـ

با لؾزومفؿ بًة، وُتعرب فعاًل وفاطاًل، إشارة، لؽـفؿا تركَّ َحبَّ "ا، فصارت كؾؿًة مركَّ
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 ."ذا

ًٓ مـ "َحبَّ ذا الرجُؾ " وزيٌد هق  "َحبَّذا الرجؾ"، "ذا"، هذا سقؽقن حقـئذ بد

 حرف كػل. "ٓ"إٓ أن  "ٓ َحبَّذا الرجُؾ زيدٌ "الؿخصقص بالؿدح، وكذلؽ يف 

ا أن يؽقن "سكعؿ وبئ"، ما ققؾ يف "َحبَّذا، وٓ َحبَّذا"ُيؼال يف  ، فػاطؾفؿا إمَّ

ًفا بـ ، ويجقز أن ٓ "ٓ َحبَّذا الُخؾُؼ الؽذُب  "، و"َحبَّذا الرجُؾ زيدٌ "، "لأ"معرَّ

ح بالػاطؾ، فقؽقن ضؿقًرا مسترًتا، يدل طؾقف تؿققز، فتؼقل:  ، "َحبَّذا رجاًل زيدٌ "ُيصرَّ

 ."ٓ َحبَّذا ُخؾًؼا الؽذُب  "و

ؿققز، ومقاضع التَّؿققز آسؿ الؿـصقب بعد إنَّ مِـ أسالقب التَّ  لفذا كؼقن:

 ."َحبَّذا وٓ َحبَّذا"

وقد شرحـاه قبؾ قؾقؾ،  إسؾقب الثال  الذي يدخؾ يف التَّؿققز: تؿققز الـسبة:

ر الؽ   طؾقف إلك آخر الباب، فؼان:   إٓ أنَّ الحريري أخَّ

وووووا  .............................. َِ  وصوووووالٌح أصَفوووووُر مـوووووَؽ ِطر

 قووووْد َقووووورِْرَت با يووووواِب طقـَووووواو 

 

يـَا   وصِْبووووَ  كػًسووووا إذ قضووووقَ  الوووودَّ

تؿققز: ٕكف  "طقـًا"، و"أصفر"تؿققز، وقد وقع بعد أفعؾ التػضقؾ  "طرًضا" فـ 

وهذا قد  "وصِْبَت كػًسا"، قررت مـ أي جفة؟ طقـًا، و "َقِرْرَت باإلياِب "رفع إهبام 

 شرحـاه قبؾ قؾقؾ.

ل مـ الػاطؾ،هذا م "قِرُرَت طقـًا"و ت طقـُ  حقَّ أيًضا  "وصِْبَت كػًسا"ؽ، أي: قرَّ

ٌل طـ الػاطؾ   ."ؽصابت كػُس "محقَّ

كْؿ "إسؾقب الرابع الذي يدخؾ أيًضا يف باب التَّؿققز هق تؿققز 

 وقد ذكر ذلؽ الحريري يف ققلف:  :"آستػفامقة

 وكووووْؿ إذا ِجْ ووووَ  بفووووا ُمسووووَتػِفَؿا

 

 

وَؿافاكِصْج وُقْؾ كوْؿ كقكًبوا تَ    حوقي السَّ

 

  

 

 كقطان:  "كؿ"أن ذكركا يف آخر باب اإلضافة، أنَّ  -يا إخقان-سبؼ لـا

 ."كؿ آستػفامقة "، و"كؿ الخربية"
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: تؿققزها مجرور، فؾفذا ذكرها الحريري يف آخر باب "كؿ الخربية"فـ 

ب ُيراد هبا التؽثقر، ففل مـ أسالق "كؿ الخربية"اإلضافة: ٕكف مجرور باإلضافة، و 

، ٓ تريد أن تستػفؿ، وإكؿا تريد أن "كؿ صالٍب لق اجتفد لـجح"التؽثقر. تؼقل: 

كؿ مرٍة ". وكؼقلؽ: "كؿ أٍخ لؽ لؿ تؾده أمؽ"تخرب أن هذا كثقر. وكؼقلفؿ: 

 ، ٓ تريد أن يجقبؽ كؿ مرة، وإكؿا تؼقل: هنقتؽ كثقًرا طـ ذلؽ."هنقتؽ طـ ذلؽ

، وتؿققزها مـصقب، فؾفذا ذكرها "ةكؿ آستػفامق": "كؿْ "والـقع الثاين مـ 

الحريري هـا بعد باب التَّؿققز، وجعؾفا مِـ أسالقب التَّؿققز، وُيراد هبا آستػفام، 

فتجقب كؿ  "كؿ رجاًل طـدك؟"يعـل ُيطؾب مـفا أن تجقب طـ هذا السمال، كحق: 

 ، وهؽذا..."كؿ صالًبا كجح؟"طـدك مـ رجؾ، 

كؿ صالًبا "ققزها؟ مـصقب، تؼقل: ما حؽؿ تؿ "كؿ آستػفامقة"إذن فـ

ًٓ تريد؟" ، و"كؿ صالًبا طـدك؟"، و"كجح؟  ، وهؽذا... "كؿ ريا

ت  بحرف جر، أي ُسبؼت بحرف جر، كؼقلؽ:  "كؿ آستػفامقة"إٓ إذا ُجرَّ

ًٓ "، فحقـئذ يجقز يف التَّؿققز الـَّصب والجر، يجقز الـصب كؼقلؽ: "بؽؿ" بؽؿ ريا

مـ كؿ يقٍم "، و"بـؽؿ رياٍل اشرتيت هذا؟"كؼقلؽ:  ، ويجقز الجر"اشرتيت هذا؟

 ، وهؽذا..."مـ كؿ يقًما تـتظرين؟"و "تـتظرين؟

ذكر يف آخر هذا الباب أربعة أسالقب تدخؾ يف باب  - -فالحريري

التَّؿققز، وبذلؽ كؽقن قد اكتفقـا مـ باب التَّؿققز، وكذلؽ الحال، لــتؼؾ إلك الباب 

 التالل. 

 ة؟ َح يف الُؿؾما الباب التالل 

وكبدأ بباب  - -ة: باب الظر . إذن كستعقـ باهللَح الباب التالل يف الُؿؾ

 الظر .
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 تاب انظسف
 والظوورُ  كقطوواِن فظوورُ  أزِمـَووفْ 

 

 يجووري َمووَع الووّدهرِ وضوورُ  أْمؽِـَوووفْ  

 والؽؾ  مـصوقٌب طؾوك إِوؿاِر يف 

 

 فوووواطتبرِ الّظوووورَ  بفووووذا واكَتوووووِػ  

اَموووووو   اتؼووووووقُن صوووووواَ  خالووووووٌد أيَّ

 

 وَ وووووواَب شووووووفًرا وأقوووووواَ  طاَمووووووا 

 وباَت زيوٌد فوقَ  سوطِح الَؿسوجدِ  

 

 والَػووووَرُس إبَؾووووُؼ تحووووَ  َمعَبوووودِ  

 والوووّريُح َهبَّوووْ  َيؿـَوووَة الُؿصوووّؾل 

 

 والوووووّزرُ  تِؾَؼووووواَ  الَحَقوووووا الُؿـْفوووووؾل  

هِج   وووووِة دوَن الوووووذَّ  وققؿوووووُة الِػضَّ

 

 وَعووووؿَّ طؿووووٌرو فوووواْدُن مـووووُف واقووووُرِب  

 فوووووقِض الَبصوووووَرهْ وداُرُه  ربووووولَّ  

 

هْ    وكخُؾوووووووُف شووووووورقلَّ كفووووووورِ ُمووووووورَّ

 وقوووووْد أكؾوووووُ  قبَؾوووووُف وبعوووووَدهُ  

 

 وإعووووووووووَرُه وخؾَػووووووووووُف وطـووووووووووَدهُ  

 وطـووووَد فقفووووا الـّصووووُج َيسووووتؿر   

 

ـْ فؼوووووووْط ُتَجووووووور     لؽـَّفوووووووا بِِؿووووووو

 وأيـؿووووا صوووواَدفَ  يف ٓ ُتضووووَؿرُ  

 

 فوووارفْع وُقوووْؾ يوووقُ  الخؿوووقِس َكقلووورُ  

 اب الظرف. يف ب - -هذا ما قالف الحريري 

ف  أنَّ الظر  كقطان: - -ذكر ضرف زمان، وضرف مؽان، لؽـف لؿ يعرِّ

مان، وضرف الؿؽان. ف الظرفقـ، ضرف الزَّ  الظرفقـ، فدطقكا ُكعرِّ

مان:  ."يف"ويؽقن بؿعـك  هق اسؿ زمان، يبقِّـ زمان الػعؾ، ضر  الزَّ

ؾ؟ ٓبد أن ُيبقِّـف ما فائدتف ووضقػتف؟ ُيبقِّـ زمان الػعؾ، كقػ يبقِّـ زمان الػع

، يعـل يؿؽـ "يف"، ٓبد أن يبقِّـف طؾك معـك "يف"بطريؼة معقـة، ويؽقن طؾك معـك 

ر قبؾف حرف الجر   ."يف"أن تؼدِّ

 ."يف"ففق اسؿ مؽاٍن، ُيبقِّـ مؽان الػعؾ، ويؽقن بؿعـك  وأما ضر  الؿؽان:

قن طؾك معـك وضقػتف: أكف يبقِّـ مؽان الػعؾ، كقػ يبقِّـ مؽان الػعؾ؟ بلن يؽ

ر قبؾف حرف الجر "يف"  ."يف"، يؿؽـ أن تؼدِّ

مان، وضر  الؿؽان يسؿقان الؿػعقن فقف: ٕكفؿا اسٌؿ يدن طؾك  وضر  الزَّ
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مؽان الػعؾ، أو زمان الػعؾ، فنن كان الػعؾ واقًعا يف زماكف، ففق ضر  زمان، وإن 

 كان واقًعا يف مؽاكف ففق ضر  مؽان، وهذا ققن الحريري:

 كقطوواِن فظوورُ  أزِمـَووفْ والظوورُ  

 

 يجووري َمووَع الووّدهرِ وضوورُ  أْمؽِـَوووفْ  

فعٌؾ وفاطٌؾ  "لؼقُت ففًدا"، فـ"لؼقُت ففًدا صباًحا أماَم الؿسجدِ "مثان ذلؽ:  

، يف أي زمان "لؼل"هذا اسٌؿ، ماذا بقَّـ؟ َبقَّـ زمان الػعؾ  "صباًحا"ومػعقٌل بف، و

يعـل لؼقُت ففًدا يف "يف"طؾك معـك ، وهذا التَّبققـ جاء "لؼقتف صباًحا"لؼقتف؟ 

 الصباح.

، وهق طؾك "لؼل"هذا اسؿ دلَّ طؾك مؽان الػعؾ  "أمام"، "أماَم الؿسجدِ "و

 لؼقُت ففًدا يف هذا الؿؽان الذي هق أمام الؿسجد. ، يعـل:"يف"معـك 

، يعـل سبِّحقه يف بؽرٍة. [13]إحزاب:  (مئ ىئ):  -قال

 تَّسبقح.ضرف زمان، فبقَّـ زمان ال "بؽرة"

ضرف مؽان.  "تحت". [18]الػتح:  (گ گ ڳ ڳ)قال تعالك: 

 لؿاذا؟ ٕكف بقَّـ مؽان الؿبايعة.

ؾ طؾقـا استخراج الظرفقـ.  ما ضابطفؿا؟ كريد ضابًطا لػظقًّا ُيَسفِّ

مان ِابطف: مان هق "متك وقع الػعؾ؟"أكف جقاب ققلـا  فظر  الزَّ ، ضرف الزَّ

 جقاب متك.

ضرف الؿؽان هق جقاب  "أيـ وقع الػعؾ؟"اب ققلـا فجق وأما ضر  الؿؽان:

 أيـ.

، أيـ "صباًحا"، متك لؼقتف؟ الجقاب "لؼقت ففًدا صباًحا أمام الؿسجد"تؼقل: 

 ."أمام الؿسجد"لؼقتف؟ الجقاب: 

 ، متك كسبحف؟ بؽرة.[13]إحزاب:  (مئ ىئ)

، أيـ بايعقه؟ تحت الشجرة. [18]الػتح:  (گ گ ڳ ڳ)

 وهؽذا...
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  ظسف الصَّماٌ ّظسف املهاٌ اإلعسابٕ؟ ما حهه 

وكؿا ترون الحريري بدأ بالؿجرورات، الؿجرور بالحرف  ،الـصب الحؽؿ:

والؿجرور باإلضافة، ثؿ بعد ذلؽ طؼب بالؿرفقطات، الؿبتدأ والخرب، ثؿ الػاطؾ 

وكائب الػاطؾ، ثؿ بعد ذلؽ بدأ بالؿـصقبات، الؿػاطقؾ، ثؿ خرج إلك الحال 

وضرف الؿؽان، وسقستؿر يف الؿـصقبات  زمانأتك إلك ضرف ال والتَّؿققز، وأن

 أيًضا، وسقذكر آستثـاء إلك آخره.

الـصب، لؽـ هؾ كؼقل طـ الظرف أكف مـصقب أم كؼقل يف محؾ  فحؽؿفؿا:

 كصب؟

طـ ذلؽ قد سبؼ مراًرا، فنن كان ُمعرًبا ُقؾـا طـف مـصقًبا، وإن كان  :الجقاب

 وهذا إمر قد درسـاه وشرحـاه يف الؿعرب والؿبـل.مبـًقا قؾـا طـف يف محؾ كصب، 

لؼقت ففًدا صباًحا "، يف "أمام الؿسجد"، و "صباًحا"يعـل لق أردكا أن كعرب 

ضرف زمان مـصقب وطالمة كصبف الػتحة،  "صباًحا"، كـا كؼقل: "أمام الؿسجد

 ضرف مؽان مـصقب وطالمة كصبف الػتحة. "أمام"، "أمام الؿسجد"صقب 

 ؟ "أيـ َتسؽـ"ردكا أن ُكعرب لؽـ لق أ

هذا اسؿ استػفام، وأسؿاء آستػفام ُتعرب بنطراب ما يؼابؾفا يف  "أيـ"

أيًضا  "أيـ"ضرف مؽان، إذن  "أمام"الجقاب، أيـ تسؽـ؟ أسؽـ أماَم الؿسجد، 

 ضرف مؽان، فؿا إطراب أيـ؟ ضرف مؽان يف محؾ كصب مبـل طؾك الػتح.

 "متك"ضرف زمان، إذن  "غًدا"أسافر غًدا. الجقاب:  "متك تسافر؟" لق قؾـا:

 ضرف زمان. 

 ضرف زمان يف محؾ كصب: ٕكف مبـل طؾك السؽقن. "متك؟"ما إطراب 

مان، وضرف الؿؽان ٓ  مان ٓ يؽقن إٓ بلسؿاء الزَّ إذن طرفـا أنَّ ضرف الزَّ

 يؽقن إٓ بلسؿاء الؿؽان.
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 ما املساد بالصَّماٌ ّأمساُٜ؟

مان معروف وهق م رور الؾقؾ والـفار، ولف يف الؾغة أسؿاء كثقرة جًدا، ففـاك الزَّ

لؿا يليت و  "أبًدا"، إٓ أنَّ "الدهر، وأبًدا، وقط"أسؿاء ُيعرب هبا طـ جؿقعف، كؼقلفؿ: 

مان ُمبفؿ، كؼقلؽ:  "قط" وقًتا، "لؿا مضك، ومـفا أسؿاء ُيعرب هبا َطـ جزء مِـ الزَّ

ؿاء ُيعرب هبا طـ زمان محصقر، كؼقلؽ: ، ومـفا أس"أو حقـًا، أو مدة، أو ُبرهة

يقًما، وساطة، وسـة، وغًدا، وصباًحا، ومساًء، وأسبقًطا، وبؽرًة، وضفقرًة، وضفًرا، "

 إلك آخره. "ومساءً 

مان: وهؿا لالستػفام، ومثؾ:  "متك و أيَّان"أسؿاء مبـقة مثؾ:  وِمـ أسؿا  الزَّ

 ؿا يليت.لِ  "إذا"لِؿا َمَضك، و  "إذ"، إٓ أنَّ "إذ و إذا"

مان قد ُيحذف، ويؼقم مؼامف صػتف وتلخذ إطرابف، وهذا أسؾقب  وضرف الزَّ

سامرتف كثقًرا مـ "، و"مـ الـفار اًل أقؿت يف البقت قؾق"مطرد يف الؾغة، تؼقل: 

، وسامرُتف زماًكا كثقًرا، اًل ، تريد: أقؿُت زماًكا قؾق"زرتف قريًبا مـ العصر"، و"الؾقؾ

 ـ العصر.وزرُتف زماًكا قريًبا م

وقد ُيحذف الظرف ويؼقم مؼامف الؿصدر الؿضاف إلقف، فقلخذ إطرابف، 

، تريد: أتقتف وقَت "سافرت صؾقع الػجر"، و"أتقتف غروب الشؿس"كؼقلؽ: 

 غروِب الشؿس، وسافرُت وقَت صؾقِع الػجر، وهؽذا.

مان هذه الؽثقرة كؾفا يؿؽـ أن تؼع ضرف زمان؟   أسؿاء الزَّ

مان وما يـقب طـفا يجقز أن تؼع ضرف زمان، كعؿ، كؾ أسؿالجقاب:  اء الزَّ

 ."يف"ولؽـ متك؟ إذا دلت طؾك زمان الػعؾ. أي: طؾك معـك 

 والؿؽان لف يف الؾغة أسؿا  كثقرة، إٓ أنَّ أسؿا  الؿؽان طؾك كقطقـ: 

ما معـك مختصة؟ يعـل لفا حدود  ،الـق  إون: أسؿا  الؿؽان الؿختصة

مؽة، "ود تحصره، معروف بدايتف وهنايتف، كحق: تحصرها، هذا الؿؽان لف حد

هذه أماكـ لؽـ  ،"البقت، الجامعة، العراق، الؼصقؿ، الؿسجد، الشارع، الشركة

لفا حدود، هذه كسؿقفا مختصة، هذه أسؿاء الؿؽان الؿختصة ٓ يجقز أن تـتصب 
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أو  طؾك الظرفقَّة الؿؽاكقَّة، ٓ يجقز أن تؼقل كؿُت البقَت، أو صؾقُت الؿسجَد،

، تؼقل: "يف"درسُت الجامعَة، هـا يف أسؿاء الؿؽان الؿختصة يجب أن تصرح بـ 

 ، وهؽذا."صؾقت يف الؿسجدِ "، "كؿت يف البقِت "، "درست يف الجامعةِ "

. ما معـك مبفؿة؟ يعـل الـق  الثاين مـ أسؿا  الؿؽان: أسؿا  الؿؽان الؿبفؿة

 .لقس لفا حدود تحصرها، لقس ٕولف حد وٓ ٔخره حد

وأسؿاء الؿؽان الؿبفؿة كثقرة، مـفا: أسؿاء الجفات الست الـِّسبقَّة، ماذا كريد 

بلسؿاء الجفات الستة الـسبقة؟ لقست الجغرافقة! الستُّ الـِّسبقَّة يعـل: أَمام 

 أو شؿال.-وخؾػ، وفقق وتحت، ويؿقـ ويسار

امؽ، ، الذي أمامل غقر الذي أملءٍ هذه كسبقَّة: ٕهنا يؿؽـ أن تؽقن لؽؾ ش

 –أمام"غقر الذي أمام الثالث والرابع وهؽذا، ففذا أمر كسبل، وكذلؽ ما يف معـك 

ذات  -َيؿـة  -يؿقـ"، "أسػؾ –تحت"، "أطؾك –فقق"، "وراء -خؾػ"، "قدام

. هذه كؾفا مبفؿة ويجقز أن تؼع "ذات الشؿال -يسرة –يسار –شؿال"، و"القؿقـ

 ضرف مؽان.

ٓ -ا جرى مجرى الجفات الـلسبقَّةأيًضا مـ أسؿا  الؿؽان الؿبفؿة م

 "تِجاه أو ُتجاه"و "قبالة"، و"تؾؼاء"، و"حذاء"، ومثؾ: "إزاء"مثؾ:  -الجغرافقة

، هذه "شرقل، و غربل"، وكذلؽ: "مع"، ومثؾ: "شطر"كالهؿا صحقح، ومثؾ: 

 كؾفا تـتصب أيًضا طؾك الظرفقَّة الؿؽاكقَّة.

، ً  مق"ماكـ، مثؾ كؾؿة: ومـ أسؿا  الؿؽان الؿبفؿة أسؿا  مؼادير إ

، ُتبقِّـ مسافة معقـة لؽـ مسافة مبفؿة، "، ذراًطا، بريًدا، مرحؾةً  فرسًخا، متًرا، كق

، معروف مؼدار الػرسخ، لؽـ يف أي مؽان؟ يؿؽـ أن يؽقن يف أي "فرسخ"مثؾ: 

 مؽان.

ومـ أسؿا  الؿؽان التل يجقز أن تـتصج طؾك الظرفقَّة الؿؽاكقَّة: أسؿا  

ُة مـ الػعؾ الؿؽان ، التل ُشؼَّت مـ الػعؾ الؿذكقر معفا، كلن تؼقل: الؿشتؼَّ

جؾسُت مجؾَس "، "جؾسُت مجؾَس الخطقِب "، "جؾسُت مجؾَس محؿدٍ "
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 ."يف مجؾس محؿد، ويف مجؾس الخطقب، ويف مجؾس الؼاضل"، يعـل: "الؼاضل

، ففذه [9]الجـ:  (ہ ہ ہ ہ ھ ھھ)أو تؼقل: كؿا قال تعالك: 

ؽـ مشتؼة مـ الػعؾ الؿذكقر معفا، فقجقز أن تـتصب طؾك الظرفقَّة أسؿاء مؽان ل

 الؿؽاكقَّة.

أيًضا لؾؿؽان أسؿاء مبـقة، فؿـ أسؿاء الؿؽان الؿبـقة: أسؿاء اإلشارة إلك 

؟ ضرف مؽان، لؽـ "هـا"، ما إطراب "أجؾس هـا"، تؼقل: "هـا، وَثؿّ "الؿؽان، كـ

 طؾك السؽقن، أو
ٌّ

لؾؿؽان البعقد، أيًضا  "أجؾس َثؿَّ " يف محؾِّ كصٍب: ٕكف مبـل

 ضرف مؽان يف محؾ كصب مبـل طؾك الػتح."َثؿَّ "

 أيثهح نهظسف
 مثؾ بلمثؾة كثقرة لؾظر ، فؼان:  - -الحريري

اَمووووووا  تؼووووووقُن صوووووواَ  خالووووووٌد أيَّ

 

 وَ ووووواَب شوووووفًرا وأقووووواَ  طاَموووووا 

 وبوواَت زيووٌد فووقَ  سووطِح الَؿسووجدِ  

 

 والَػووووَرُس إبَؾووووُؼ تحووووَ  َمعَبوووودِ  

 الووووّريُح َهبَّووووْ  َيؿـَووووَة الُؿصووووّؾلو 

 

 والووووّزرُ  تِؾَؼوووواَ  الَحَقووووا الُؿـْفووووؾل  

هِج   ووووووِة دوَن الووووووذَّ  وققؿووووووُة الِػضَّ

 

 وَعوووؿَّ طؿوووٌرو فووواْدُن مـوووُف واقوووُرِب  

 وداُرُه  ربوووووولَّ فووووووقِض الَبصووووووَرهْ  

 

هْ    وكخُؾووووووُف شوووووورقلَّ كفوووووورِ ُموووووورَّ

مان بؿاذا؟ بـــــ   فؿثَّؾ لظرف الزَّ

اَمووووووووووو  اصووووووووووواَ  خالوووووووووووٌد أيَّ

 

 وَ ووووواَب شوووووفًرا وأقووووواَ  طاَموووووا 

 ومثَّؾ لظر  الؿؽان بلمثؾة كثقرة، وهل:  

 ."فقق"، ضرف الؿؽان "وباَت زيٌد فقَق سطِح الَؿسجدِ "

 والَػَرُس إبَؾُؼ تحَت َمعَبدِ  قان:

ضرف  "تحت"و -كعتف، أي الؿبتدأ–صػة "إبؾؼ"مبتدأ، و "الػرس" كعرب:

مضاف إلقف مجرور  "معبد"مضاف، و هقكصبف الػتحة، ومؽان مـصقب وطالمة 
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 وطالمة جره الؽسرة.

 أيـ الخبر؟

كحـ أشركا يف الؿبتدأ والخرب أن الخرب ٓ يؼع شبف جؿؾة يف الحؼقؼة، فنن وقع 

العقد "، و"الحؿد هلل"، و"محؿد يف البقت"ا كؼقلؽ: شبف الجؿؾة يف الظاهر خربً

الخرب يف الحؼقؼة محذوف مؼدر  ، إذا وقعت شبف الجؿؾة يف الظاهر خربًا: فنن"ادً غ

 بؽقن طام.

محؿد مقجقٌد يف البقت، والعقد مقجقٌد غًدا، وأما هذه الؿـصقبات ففل  يعـل:

ضروف أو جار ومجرور، فؾفذا كؼقل: العقد غًدا، ما كؼقل العقد غٌد! فـرفعف طؾك 

 هذا ضرف زمان مـصقب، والخرب محذوف. "ادً غ"، فـ "ادً العقد غ"أكف خرب، ٓ، 

 يعـل: مقجقد تح  معبد. "الػرس إبؾؼ" ذلؽ هـا:ك

 والووووّريُح َهبَّووووْ  َيؿـَووووَة الُؿصووووّؾل

 

 والوووووووّزرُ  تِؾَؼووووووواَ  ..... ....... 

 هذا ضرف، والخرب محذوف. 

هذا ضرف مؽان، والخرب محذوف،  "دون الذهب"مبتدأ،  "ققؿة الػضة"و

 محذوف. هذا ضرف مؽان والخرب "َثؿَّ "مبتدأ و "طؿرو"، "ؿَّ طؿٌروثَ "

يعـل مؽان فقض هنر دجؾة، الؿؽان  "فقض البصرة" داره  ربل فقض البصرة:

هذا  "غربل"مبتدأ و "داره"الذي يػقض فقف هنر دجؾة، يؼقل داره يف هذا الؿؽان، فـ

 ضرف مؽان والخرب محذوف، يعـل مقجقد غربًقا.

، ةُمرَّ  طؾك رجؾ اسؿف ههق هنر طـدهؿ مسؿا "ةهنر مر" ا كفر مره:ًقاوكخؾف شرق

 ضرف مؽان متعؾؼ بالخرب الؿحذوف. "شرققًّا"مبتدأ و "كخؾف"كذلؽ 

 :  -عؿ قان الحريري

 وقووووووْد أكؾووووووُ  قبَؾووووووُف وبعووووووَدهُ 

 

 وإعوووووووووَرُه وخؾَػوووووووووُف وطـوووووووووَدهُ  

 لؿاذا ذكر هذه إمثؾة يف هذا البق ؟  

هق قصد ذلؽ، وأفردها يف هذا البقت طـ بؼقة إمثؾة السابؼة، ٕكف أراد أن 

مان والؿؽان أسؿاٌء يصؾح أن تؽقن لؾزمان، ويصؾح يؼقل  أن هـاك مـ أسؿاء الزَّ



 e 

g h 
f  458 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

أن تؽقن لؾؿؽان بحسب ما تضاف إلقف، كفذه إسؿاء، فنن أضقػت إلك زمان 

، وأراك "صؾقت قبؾ العصر"، و"سافرت بعد الظفر"ففل ضروف زمان، كحق 

 ."إثر شفر رمضان"، و"طـد صؾقع الشؿس"، و"قبؾ يقم السبت"

، "وقػت بعد الؿسجد"أضقػت إلك مؽان ففل ضروف مؽان، كحق وإن 

 ، وهؽذا..."طـد اإلشارة"، و"أكتظرك خؾػ الؿحؽؿة"، و"أراك قبؾ الجامع"و

 : -عؿ قان الحريري
 وطـوووووَد فقفوووووا الـّصوووووُج َيسوووووتؿر  

 

ـْ فؼوووووووْط ُتَجووووووور     لؽـَّفوووووووا بِِؿووووووو

مان والؿؽان مـفا أسؿاء يـحصُر إطر - -يعـل  اهبا يف أن أسؿاء الزَّ

 إطرابقـ:

 إما أن تجر بحر  جر. -

 وإما أن تـتصج طؾك الظرفقَّة. -

 ٓ تخرج طـ هذيـ اإلطرابقـ.

مان والؿؽان التل إما أن تؾزم الـصب  "طـد" مثؾ: وما يشاهبفا مـ أسؿاء الزَّ

، مثؾ  قبؾ، "طؾك الظرفقَّة، وإن خرجت طـف فال تخرج إٓ إلك الجر بحرف جرٍّ

، وحقُث وبعد، وطـد، ولدى، ول : "دن، وفقق، وتحت، ومتك، وأيـ، وهـا، وَثؿَّ

كؾفا أسؿاء زمان ومؽان إما أن تـتصب طؾك الظرفقَّة، وإن خرجت طـ كصب 

ضرف مؽان، أو  "جؾست طـَدكَ "الظرفقَّة ٓ تخرج إٓ إلك الجر بحرف جر، تؼقل: 

 ، لقس لفا إطراب آخر."جئت مـ طـِدكَ "

، "إلك أيـ تذهب"، أو "أيـ تسؽـ"، "جئت مـ قبؾَِؽ "، أو "جئت قبَؾَؽ "

، إما أن تؽقن ضرف وإما أن تجر بحرف جرف "حتك متك هتؿؾ"أو  "متك تسافر"

 لقس لفا إطراب آخر.

، هذا "الؿممـ يخاف يقم الؼقامة" هـا كريد أن كقازن بقـ جؿؾتقـ وهؿا ققلـا:

 صحقح؟ كعؿ الؿممـ يخاف يقم الؼقامة.

عؿ صحقح، الؽافر يخاف يف يقم الؼقامة، يخاف ك "الؽافر يخاف يقم الؼقامة"و
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 يف الجؿؾتقـ؟ "يقم"يقم الؼقامة، ما إطراب 

يعـل أن خقفف واقع يف يقم الؼقامة، وأيفؿا التل لقست  "يف"أيفؿا التل بؿعـك 

 ، ٕن خقفف واقع طؾك يقم الؼقامة، ولقس يف يقم الؼقامة؟"يف"بؿعـك 

أو يخاف يف إذا قامت الؼقامة؟ يخاف يف أما الؽافر، فالؽافر يخاف الققم كػسف 

يقم الؼقامة، ٕكف يف الدكقا ٓ يخافف، ٕكف ٓ يممـ بف، وإكؿا إذا قامت الؼقامة فنن 

 الؽافر يخاف يقم الؼقامة، يعـل يخاف يف يقم الؼقامة.

الؿممـ يخاف  -يعـل يف الدكقا-وأما الؿممـ فنكف يخاف يقم الؼقامة، أي يخافف

مع الؿممـ  "يقم الؼقامة"فف يف الدكقا واقع طؾك يقم الؼقامة، فـهذا الققم، فخق

 مػعقل بف، ففق يخاف يف الدكقا يقم الؼقامة لؽل يلمـ إذا قامت الؼقامة.

، يعـل كخاف هذا الققم [15]ا كسان:  (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)كؿا يف ققلف: 

 العبقس أو كخاف فقف؟ كخافف. ففق مػعقل بف.

ا، فنذا كان  فؿجرد اإلطراب يجعؾ الققم  "يقم الؼقامة"إما مدًحا وإما ذمًّ

ًٓ بف هذا مدح لؾؿممـ، وإذا كان   ضرف زمان ففذا ذمٌّ لؾؽافر. "يقم الؼقامة"مػعق

مان وأسؿا  الؿؽان ٓ ُتعرب  وهذا ما قؾـاه يف البداية يف التعريػ، أن أسؿا  الزَّ

 يف ققلف: ، وهذا ما قالف الحريري "يف"ضرًفا إٓ إذا كاك  طؾك معـك 

 والؽووؾ  مـصووقٌب طؾووك إِووؿاِر يف

 

 فوووواطتبرِ الّظوووورَ  بفووووذا واكَتووووِػ  

مان وأسؿاء الؿؽان طؾك معـك     ؟ "يف"إذا لؿ تؽـ أسؿاء الزَّ

 قان الحريري يف آخر بق :

 وأيـؿوووووا صووووواَدفَ  يف ٓ ُتضوووووَؿرُ 

 

 فوووارفْع وُقوووْؾ يوووقُ  الخؿوووقِس َكقلووورُ  

أي –قبؾفا  "يف"ؿاء زمان ٓ تضؿر إذا وجدت أسؿاء مؽان أو أسيعـل يؼقن:  

فنهنا ٓ تؽقن ضرف زمان وٓ ضرف مؽان، وإكؿا تؽقن  -"يف"لقست طؾك معـك 

 معربة بحسب مققعفا اإلطرابل، تؽقن مبتدًأ أو خرًبا أو فاطاًل أو غقر ذلؽ.

 "يقم الخؿقس"، هذا "يقم الخؿقس مبارك"، "يقم الخؿقس كقِّرٌ " :ً  تؼقن مث

 "يقمٌ "مبتدأ و "الققم"، "الققم يقٌم جؿقٌؾ "، أو تؼقل: "يف"معـك مبتدأ ولقس طؾك 
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 خرب.

مػعقل بف أم مػعقل فقف ضرف زمان؟  "شفرَ "، "أحبُّ شفَر رمضانَ " أو تؼقن:

 هذا مػعقل بف.

، هذا ضرف، يعـل أحب الصقام يف "أحبُّ الصقاَم شفَر رمضانَ " صقج لق ققؾ:

 شفر رمضان.

أحب السػر يقم الخؿقس، "، أو "الخؿقسأحب يقم " ومثؾ ذلؽ لق قؾ :

هذا ضرف زمان.  "أحب السػر يقم الخؿقس"مػعقل بف، و "أحب يقم الخؿقس"فـ

 ."يف"ٓ بد أن كـتبف إلك إضؿار 

أكتظرَك إلك يقِم "، أو قؾت: "إنَّ "هذا اسؿ  "إنَّ يقَم الخؿقِس قريٌب " أو قؾ :

 ، هذا مجرور بحرف جر، وهؽذا..."الخؿقسِ 

مان وضرف الؿؽان ٓ بد أن يؽقكا طؾك معـك  ففذا معـك ، "يف"أن ضرف الزَّ

 فنهنؿا ٓ يعربان ضرًفا. "يف"فنن لؿ يؽقكا طؾك معـك 

مان وضرف الؿؽان: مـ ففؿ معـك تضؿـفؿا  صارا  "يف"بالـسبة إلك ضرف الزَّ

 فنكف سقضطرب فقفؿا. "يف"سفؾقـ طؾقف، ومـ لؿ يػفؿ معـك تضؿـفؿا معـك 

ُـّ أن  وقًتا، "كؾؿا جاءت كؽرة مـصقبة فتؽقن هل ضرف زمان، أو  "امً قي"فقظ

 ."يف"ا حتك تتضؿـ فً ، ٓ! ٓ تؽقن ضر"أو حقـًا، أو فرسًخا

مشقت "، هذا مػعقل بف، لؽـ "اشرتيت مرتًا مـ إرض" فنذا قؾ  مثً :

 ."يف"، هذا ضرف زمان ٕكف بؿعـك "مرتًا

 ، هذا ضرف زمان."أكتظرَك يقًما بعَد يقمٍ " :ً  لق قؾ  مث

 ، ففذا مػعقل بف، وهؽذا."ا كجتؿع فقفمً أريد يق" :ً  لؽـ لق قؾ  مث

فــبف طؾك ذلؽ ٕن كثقًرا مـ الطالب يخطئ يف إطراب مثؾ ذلؽ ٕكف ٓ يػرق 

مان والؿؽان ٓ تـتصب طؾك الظرفقَّة الؿؽاكقَّة أو  وٓ يعرف ما معـك أنَّ أسؿاء الزَّ

ماكقَّة إٓ إذا كاك  ."يف"ت طؾك معـك الزَّ

 -مـ الظرف، وسقستؿر الحريري -بحؿد اهلل-كؽقن بذلؽ قد اكتفقـا
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-  بذكر أبقاب الؿـصقبات، فسقذكر بعد ذلؽ آستثـاء، وهذا الذي

 يف الدرس الؼادم. -إن شاء اهلل-سـدرسف

الـافقة لؾجـس، وهق أيًضا داخٌؾ يف  "ٓ"وبعد ذلؽ سقذكر الـصب بـ

بعد ذلؽ التعجب وهق أيًضا داخٌؾ يف الؿـصقبات، الؿـصقبات، ثؿ سقذكر 

وسقذكر الـصب طؾك التحذير، والـصب طؾك اإلغراء، ثؿ سقذكر الؿـادى وهق 

أيًضا داخٌؾ يف الؿـصقبات، وتقابع الؿـادى، كالرتخقؿ والـدبة، وكؾ ذلؽ داخٌؾ 

 يف الؿـصقبات.

ؽالم طؾك حتك إذا اكتفك مـ الؽالم طـ الؿـصقبات يؽقن قد اكتفك مـ ال

ا ورفًعا وكصًبا.  إطراب آسؿ جرًّ

فـؾتؼل إن شاء اهلل يف الدرس الؼادم مع باب آستثـاء، واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل 

 وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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ُ
زض

َّ
 اخلايط ٔانؼشسٌٔاند

﷽  
 

الم طؾك كبق الة والسَّ ـا محؿد، وطؾك آلف الحؿُد هلل ربِّ العالؿقـ، والصَّ

 وأصحابف أجؿعقـ 

ا بعد:  أمَّ

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف الدرس الرابع 

كحـ يف  - -ة اإلطراب لؾحريري البصريحَ والعشريـ مِـ دروس شرح ُمؾ

لقؾة الثالثاء السادس والعشريـ مـ الؿحرم مـ سـة تسع وثالثقـ وأربعؿائة 

هذا الدرس يف إكاديؿقَّة اإلسالمقَّة  -♥-ـ هجرة حبقبـاوألػ، مِ 

 الؿػتقحة، وهق ُيعؼد يف مديـة الرياض.

إن -يف الدرس الؿاضل كـَّا تؽؾؿـا طؾك ماذا؟ كـا تؽؾؿـا طؾك الظَّرف، والققم 

 - -سـتؽؾؿ طؾك آستثـاء، كبدأ الدرس بؼراءة ما قالف الحريري -شاء اهلل
 إلقف مـ إخ سعقد، فؾقتػضؾ. كستؿع ،يف آستثـاء

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل ربِّ العالؿقـ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك 

 سقدكا محؿٍد، وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ

 الؾفؿ اغػر لشقخـا، ولؾؿستؿعقـ، والؿشاهديـ.
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 االظتثُاء
 :  -قان أبق الؼاسؿ محؿد بـ طؾل الحريري

 وكوووؾ  موووا اسوووتثـَقَتُف ِموووـ ُمقَجوووِج 

  

 توووووؿَّ الؽووووو ُ  طـوووووَدُه فؾُقـَصوووووِج 

 تؼوووووقُن جووووواَ  الؼوووووقُ  إٓ َسوووووعَدا  

  

 وَقامووووووو  الـّسوووووووقُة إٓ َدطوووووووَدا

ـْ فقؿوووا ِسوووقى ا يَجووواِب     وإْن يؽووو

  

 فَلْولِووووووِف ا بووووووداَن يف ا طووووووراِب 

 تؼوووووقُن موووووا الَػخوووووُر إٓ الَؽوووووَر ُ   

  

ـِ إٓ الَحووووَر ُ   وهووووْؾ محووووؾ  إموووو

 وإن تُؼووووووووووووووووووووووْؾ ٓ ربَّ إٓ اهللُ   

  

 َفارَفْعوووُف وارَفوووْع موووا َجووورى َمجوووَراهُ 

 واكِصوووْج إذا موووا ُقوووّدَ  الُؿسوووتثـَك  

  

 تؼووووقُن هوووووؾ إٓ الِعووووراَ  َمغـَوووووك

ـْ ُمسوووووتثـًقا بؿوووووا طوووووَدا    وإن تؽووووو

  

 أْو مووا َخوو  أو لووقَس فاكِصووْج أبووَدا

 تؼووووقُن جوووواؤا مووووا َطووووَدا محّؿووووَدا  

  

 وموووا َخووو  طؿوووًرا ولوووقَس أحَؿوووَدا

 ا ُمسووووَتثـَقفْ و قووووُر إْن ج ووووَ  بفوووو  

  

ْت طؾوووك ا ِوووافِة الُؿسوووتقلَقفْ   َجووورَّ

 وَراُؤَهووووووا ُتحؽووووووُؿ يف إطرابَِفووووووا  

  

ـَ ُيسوووتثـَك بَفوووا  مثوووَؾ اسوووِؿ إٓ حوووق

 أحسـت. بارك اهلل فقؽ. 

، وهق معؼقد لُحؽؿ الُؿستثـك، وبقان "باب آستثـاء" هذا الباُب ُيسؿك:

ـا يف هذا الباب هق َما َيتع  ؾؼ بنطراب الُؿستثـك. إطرابف، فالذي يفؿُّ

هق آسؿ الذي يؼع بعد أداة آستثـاء، فؽؾُّ اسٍؿ يؼع بعد والؿراد بالُؿستثـك: 

َّٓ سعًدا"أداة استثـاء، فنكَّف يؽقن ُمستثـًك، كؼقلـا:  ما جاء الؼقُم "، و "جاء الؼقُم إ

َّٓ سعدٌ    وهل أداة استثـاء. "إٓ"مستثـك: ٕكف وقع بعد  "سعدٌ "، كؼقل: "إ

طؾك ذلؽ َيـبغل أن َكعرف أدوات آستثـاء، وهل التل يؽقن آسؿ بعدها 

 ُمستثـك. ما أدوات آستثـاء؟
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  :ٌٍ  أدّات االضتجياٛ مثا

َّٓ  " فإولك: ، وهل حرف. "إ ًٓ  ، وهل أمُّ الباب، أكثرها استعؿا

 ، وهؿا اسؿان. "سقى"و  "غقر" وإداة الثاكقة والثالثة:

، وهل تؽقن "حاشا"و  "خال"و  "طدا" بعة والخامسة والسادسة:وإداة الرا

ًٓ ماضقة  كؿا سقليت. -أحرَف جر، وتؽقن أفعا

 ، وهؿا فعالن."ٓ يؽقن"و  "لقس" وإداة السابعة والثامـة:

َّٓ "بالؽالم طؾك آستثـاء بـ  - -وسقبدأ الحريري : ٕهنا أمُّ الباب، "إ

َّٓ "فك مِـ الَؽالم طؾك آستثـاء بـ وإكثر يف آستعؿال، فنذا اكت ، سقـتؼؾ بعد "إ

 ذلؽ إلك الؽالم طؾك آستثـاء ببؼقة أدوات آستثـاء.

 كثقُر آستعؿال، وبؿا أكَّف أسؾقب، فؾف أركان. فؿا 
ٌّ

وآستثـاء أسؾقٌب طربل

 أركان آستثـاء؟ 

 :ٍّٕ ،٘أزناٌ االضتجياٛ ثالث 

 الُؿستثـك مـف. -

 ثـا .أداة آست -

 الُؿستثـك. -

 . "جاء الضققف إٓ سعًدا"هق الُؿستثـك مِـف. كؼقلؽ:  فالركـ إون:

 :الضققف.  الؿستثـك مـف 

 : وأداة آستثـا " َّٓ  . "إ

 :سعًدا" والؿستثـك" . 

 كبدأ بالُؿستثـك مـف:

، "جاء الضققف إٓ سعًدا"الؿستثـك مـف يليت اسًؿا ضاهًرا، أي: لقس ضؿقًرا، كـ 

 . "الؼرآن إٓ ُجزًءا قرأت"

، وكؼقلؽ: "جاءوا إٓ سفاًل "ويليت الؿستثـك مِـف ضؿقًرا بارًزا، كؼقلؽ: 

الؿتؽؾؿقـ  ا، وك"جاءوا"، فالؿستثـك مـف هق واو الجؿاطة يف "سافركا إٓ محؿًدا"
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 ."سافركا"يف 

َّٓ سعًدا" ويلتل الُؿستثـك مـف ِؿقًرا مستتًرا، كؼقلؽ:  "سعًدا"، فـ "سـسافر إ

 مسترت. "كسافر"، وفاطؾ "كسافر"ُمستثـك مِـ فاطؾ 

َّٓ سعًدا" وكذلؽ لق قؾ : هـا مستثـك، ويؽقن  "سعًدا"، فـ"كحـ كسافر إ

، القاقعة مبتدًأ : ٕنَّ "كحـ"، وٓ يؼال: إكَّف مستثـك مِـ "ُكسافر"مستثـك مِـ َفاطؾ 

 ."كسافر"الػعؾ آستثـاء هـا إكَّؿا َوقع مِـ فاطؾ السػر، وهق الؿسترت بعد 

ا الركـ الثاين وهق أداة آستثـاء، فسبؼ أنَّ أدوات آستثـاء ثؿان  وأمَّ

 وذكركاها.

ا الركـ الثال : وهق الؿستثـك، وهق الَؿعُؼقد لف هذا الباب لؿعرفة  وأمَّ

قرأت "، و "جاء الضققف إٓ سفاًل "أحؽامف، وقد يليت اسًؿا ضاهًرا، كؼقلؽ: 

 . "الؼرآن إٓ جزًءا

، وٓ يليت ضؿقًرا "جاء الضققف إٓ إيَّاكَ " يؽقن ِؿقًرا بارًزا، كؼقلؽ:و

 مسترتًا.

َّٓ "بعد ذلؽ ُيؿؽـ أن كشرع يف الؽالم طؾك آستثـاء بـ   ."إ

َّٓ "آستثـاء بـ  كبدأ بف ٕكَّف إكثر يف آستعؿال، ولفذا ُيؼال: إكَّفا أمُّ الباب،  "إِ

َّٓ "وآستثـاء بـ  ة أحقال، يعـل ثالثة استعؿآت، أو يليت طؾك ثالثة لف ثالث "إِ

 أكقاع.

 . "سافر إخقاين إٓ سفاًل "آستثـاء التَّام الُؿقَجب، كؼقلؽ:  فالـق  إون:

ا؟   لؿاذا سؿقه تامًّ

:  الجقاب: ة، أي أنَّ  "الؿستثـك مِـف، والؿستثـك، وأداة آستثـاء"ٕنَّ أَركاكف تامًّ

 ٕركان. كؾفا مقجقدة، ففق تام ا

 ولؿاذا سؿقه ُمقَجًبا؟ 

 ."سافر إخقاين إٓ سفاًل "ٕكَّف لؿ ُيسبؼ بـػل، وٓ هنل، وٓ استػفام، كؼقلؽ: 

والباب معؼقد لؿعرفة أحؽام الُؿستثـك، فؿا حؽؿ الؿستثـك يف آستثـاء التام 
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 الؿقجب؟

 . "سافر إخقاين إٓ سفاًل "وجقب الـَّصب، فتؼقل:  الجقاب:

 ثـًك مـصقب، وطالمة كصبف الػتحة. مست :"سفً  "

َّٓ ُجزًءا"  . "َقرأُت الؼرآَن إِ

 : مستثـًك مـصقب، وطالمة كصبف الػتحة. "جزًءا"

 . "مررت بالػصقل إٓ فصؾقـ"

 : ُمستثـًك َمـصقب وطالمة َكصبف القاء. "فصؾقـ"

 . "جاء الطالب إٓ أخاك"

 : ُمستثـًك مـصقب، وطالمة كصبف إلػ. "أخاك"

، الؿستثـك: [319]البؼرة:  (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ):  -قال

َّٓ  "، وأداة آستثـاء "قؾقاًل " ، "شربقا"، والُؿستثـك مِـف واو الجؿاطة يف "إِ

ومقجب ٕكَّف لؿ ُيسبؼ بـػل، وٓ هنل، وٓ  :وآستثـاء تامٌّ لقجقد الؿستثـك مـف

 استػفام: فقجب كصب الؿستثـك.

 ومـ ذلؽ ققن الشاطر: 

 س يف الؼقاموووووة إٓ يػوووووز  الـوووووا

 

 رجووووً  قوووود أتووووك بؼؾووووٍج سووووؾقؿِ  

 : ُمستثـك مـصقب، وهذا هق ققن الحريري: "رجً  "فو  

 وكوووؾ  موووا اسوووتثـَقَتُف ِموووـ ُمقَجوووِج 

  

 توووووؿَّ الؽووووو ُ  طـوووووَدُه فؾُقـَصوووووِج 

 ، يعـل: لؿ ُيسبؼ بـػٍل، أو هنٍل، أو استػفاٍم. "مقجب"فؼقلف:   

 ."فؾُقـَصِب "أكَّف تام إركان، والحؽؿ يف ققلف:  : أي"تؿَّ الؽالُم طـَدهُ "وققلف: 

 مثَّؾ لذلؽ بؼقلف: 

 تؼوووووقُن جووووواَ  الؼوووووقُ  إٓ َسوووووعَدا

  

 وَقامووووووو  الـّسووووووووقُة إٓ َدطووووووووَدا

 ففذا الـَّقع إول مِـ آستثـاء.   

ا الـقع الثاين مِـ آستثـاء: ففق آستثـاء التَّام غقُر الؿقجب.   َوَأمَّ

أما هـا غقر  ،تام، أي تام إركان، وففؿـا ما الؿراد بالؿقجبففؿـا ما الؿراد بال
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 ما معـك غقر مقجب؟  ،الؿقجب

 .(ما ُسبؼ بـػٍل، أو هنٍل، أو استػفام)

، ففق تام لقجقد الؿستثـك مـف "ما جاء الضققُف إٓ سعدٌ " كؼقلؽ:

 ."ما جاء"، وغقر مقجب لقجقد الـػل "الضققف"

 مِـ آستثـاء؟ فؿا حؽؿ الؿستثـك يف هذا الـقع

 يجقز يف الؿستثـك وجفان:  الجقاب:

ًٓ مِـ الُؿستثـك مِـف، وهذا هق إحسـ وإكثر، وكقكف  إون: أن يؽقن بد

، يعـل أكَّف تابًعا رفًعا وكصًبا وجًرا لؾؿستثـك مـف. ًٓ  بد

كصبف طؾك آستثـاء، يعـل يؽقن مستثـًك مـصقًبا،  والقجف الجائز الثاين:

،  "سفٌؾ "، فـ "ا سافر إصباء إٓ سفٌؾ م"كؼقلؽ:  ُمستثـًك وقد وقع يف استثـاٍء تامٍّ

 غقُر مقجب، فقجقز فقف وجفان:

ًٓ مـ  - إطرابف فاطؾ، فؾفذا كرفع سفٌؾ،  "إصباء"، و "إصباء"أن يؽقن بد

 ، وطالمة رفعف الضؿة. "إصباء"وكؼقل: بدٌل مرفقٌع مِـ 

، وكؼقل يف "ما سافر إصباء إٓ سفاًل "يجقز كصبف طؾك آستثـاء، فـؼقل:  -

 إطرابف: مستثـًك مـصقب، وطالمة كصبف الػتحة.

بدل مـ  "فصؾقـ"، فـنطراب "ما مررت بالػصقل إٓ فصؾقـ" وتؼقن:

 الػصقل. ففؾ هق مـصقب أو مجرور؟ 

 )مجرور(.

مجرور  "الػصقل"بدل مـ  "فصؾقـ". "ما مررت بالػصقِل إٓ فصؾقـ"

رة، وإذا كصبـاه طؾك آستثـاء، قؾـا: ُمستثـًك مـصقب، وطالمة وطالمة جره الؽس

 كصبف القاء.

ما جاء "، بدل مرفقع مـ الػاطؾ، و "ما جاء الطالب إٓ أخقك" وتؼقن:

 ، مستثـك مـصقب."الطالب إٓ أخاك

ڌ )، ويف قراءة: [66]الـسا :  (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ):  -قال
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بعة، بؾ كؾ السبعة إٓ  ، قراءتان سبعقَّتان، [316]البؼرة: (ڌ ڎڎ فلكثُر السَّ

فؿاذا يؽقن إطرابف  [66]الـسا : (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ)ابـ طامر، قرءوا بالرفع، 

ًٓ مـ   (ک)، وابـ طامر قرأ بالـَّصب، "واو الجؿاطة"بالرفع؟ يؽقن بد

َـّ  [11]البؼرة: ، طؾك أكَّف ُمستثـًك مـصقب، فؾفذا قالقا: إنَّ القجفقـ جائزان، لؽ

 هل إكثر وإحسـ يف آستعؿال. البدلقَّة

 وهذا هق كالم الحريري يف ققلف: 

ـْ فقؿوووا ِسوووقى ا يَجووواِب   وإْن يؽووو

  

 فَلْولِووووووِف ا بووووووداَن يف ا طووووووراِب 

فَلْولِِف " ،أي غقر مقجب–يعـل إذا كان آستثـاء التَّامُّ يف غقر اإليجاب  

فؼقلف:  ،سـ اإلبدال، يعـل أكف يجقز فقف وجف آخر، لؽـ إولك وإح"اإلبداَل 

دلَّ َطؾك جقاز وجفقـ، لؽـَّف لؿ َيذكر إٓ اإلبدال، ولؿ يذكر القجف الثاين:  "َأْولِفِ "

 ٕكَّف هق الؿذكقر يف الباب، وهق الـَّصب طؾك آستثـاء.

، وهق  ًٓ إذن، فقجقز فقف الـصب طؾك آستثـاء، وهق جائز، ويجقز أن يؽقن بد

 إولك.

غ، وهق: ما لؿ  آستثـا : الـَّق  الثال  ِمـ هق آستثـاء الـَّاقص، ويسؿك الُؿػرَّ

 . فالؿستثـك مـف غقر مقجقد."ما جاء إٓ سعدٌ "ُيذكر فقف الؿستثـك مـف، كؼقلؽ: 

 لؿاذا سؿقه كاقًصا؟ ٕكف كاقُص إركاِن. 

 َما الذي كؼص مـ أركاكف؟ الؿستثـك مـف،.

ًغا؟ ٕنَّ الػعؾ قبؾ  َّٓ  "ولؿاذا سؿقه مػرَّ غ لؾعؿؾ يف ما بعد  "إِ َّٓ  "تػرَّ  ."إِ

غ ٓ يؽقن إٓ غقر مقجب، يعـل: ٓ يتصقر فقف  وهذا آستثـاء الـاقص الؿػرَّ

 أن يؽقن مقجًبا. 

، طؾك أكَّف "جاء إٓ سعدٌ "، لؽـ ٓ ُيؼال يف الؽالم: "ما جاء إٓ سعدٌ " تؼقن:

 ن إٓ غقَر مقجٍب.كاقص مقجب! فالـَّاقص ٓ يؽقن مقجًبا، بؾ ٓ يؽق

 َفَؿا ُحؽؿ الُؿستثـك يف هذا آستثـاء؟ 

َّٓ  "الؿستثـك بعد  َّٓ "ُيعَرُب طؾك حسِب ما قبؾ  "إِ َّٓ  "، يعـل كلنَّ "إِ غقر  "إِ
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 "سفٌؾ "، فـ "جاء سفٌؾ "، كلكَّؽ ُقؾَت: "ما جاء إٓ سفٌؾ "مقجقدة، فنذا ُقؾَت: 

 فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.

َّٓ "رف أنَّ إصؾ يف هذا إسؾقب هق الجؿؾة قبؾ دخقل ولفذا َتع ، َوَما "إِ

هق  "ما جاء إٓ سفٌؾ "ُيؼابؾفا، مِـ كػل أو هنل أو استػفام، يعـل إصؾ يف ققلؽ: 

َّٓ "، فعؾ وفاطؾ، ثؿ أدخؾـا "جاء سفٌؾ " والـايف: إلرادة الحصر أو الؼصر،  "إِ

غققـ. فإسؾقب هـا صار فالحصر مصطؾح الـحقيقـ، والؼصر مصطؾح البال

 أسؾقب قصر، أو حصر.

َّٓ "فعؾ ماٍض، و  "جاء"حرف كػل، و  "ما"فـ  حرف حصر أو قصر، و  "إِ

 فاطٌؾ.  "سفٌؾ "

 فؾفذا تجد أنَّ أسؾقب الحصر أو آستثـاء الـَّاقص يليت مع كؾ أبقاب الـحق:

 . "ما جاء إٓ سفٌؾ " يلتل مع الػاطؾ: -

 . "سفاًل  ُت أكرم"، كؼقلؽ: "إٓ سفاًل  ُت أكرمما " يلتل مع الؿػعقن بف: -

َّٓ صباًحا" يلتل مع الظر : - ، "جاء محؿٌد صباًحا"، يعـل: "ما جاء محؿٌد إِ

َّٓ خائًػا"ضرف زمان، كؼقل يف إطرابف: ضرف زمان مـصقب، و ، "ما جاء محؿٌد إِ

 حال. "خائًػا"

ا مػعقل ٕجؾف، ، هذ"ما جاء محؿٌد إٓ ُحبًّا لؽ" يلتل مع الؿػعقن ٕجؾف: -

التركقج . [25]إحؼا :  (ىئ يئ جب حب خب):  -قال

فعؾ مضار  مبـل لؾؿجفقن،  "ُيفؾؽ"، فو "ُيفؾؽ الؼقُ  الػاسؼقن"الؾغقي: 

 كائج فاطؾ، وهذا هق ققن الحريري:  "الؼق "و

 تؼوووووقُن موووووا الَػخوووووُر إٓ الَؽوووووَر ُ 

  

ـِ إٓ الَحووووَر ُ   وهووووْؾ محووووؾ  إموووو

، مبتدأ وخرب، ثؿ "خُر الؽرمُ ػال"إصؾ فقف:  "الَؽَرمُ  ما الَػخُر إٓ"فؼقلف:   

 . "ما الَػخُر إٓ الَؽَرمُ "دخؾت أداة الحصر والـايف، فؼقؾ: 

َّٓ "حرف كػل، و  "ما"اإلطراب ٓ يتغقر، مبتدأ وخرب، و  حرف حصر، أو  "إِ

غ.  يؼقلقن:  استثـاء مػرَّ
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ـِ إٓ الَحَرمُ " وكذلؽ يف ققلف: ـِ الحرمُ "صؾف: أ "وهْؾ محؾُّ إم ، "محؾُّ إم

ـِ إٓ "مبتدأ وخرب، ثؿ دخؾت أداة الحصر مع آستػفام فصارت:  هْؾ محؾُّ إم

 ."الَحَرمُ 

اح أنَّ هذا  -ووِهُؿقا ِمـ أجؾف الحريري-وهـا كـبف إلك أمر ضـَّف بعض الُشرَّ

 البق  تؼقن: 

 تؼوووووقُن موووووا الَػخوووووُر إٓ الَؽوووووَر ُ 

  

ـِ إٓ الَحوووو  َر ُ وهووووْؾ محووووؾ  إموووو

ابؼ، وهق آستثـا  التَّاُ   قُر    ف تؿثقٌؾ مـ الحريري لؿا ذكره يف البق  السَّ أكَّ

 الؿقجج، وهذا هق ضاهر الـَّظؿ: ٕكف بعد أن اكتفك مـ البق  السابؼ قان: 

ـْ فقؿوووا ِسوووقى ا يَجووواِب   وإْن يؽووو

  

 فَلْولِووووووِف ا بووووووداَن يف ا طووووووراِب 

 قان:   

 َر ُ تؼوووووقُن موووووا الَػخوووووُر إٓ الَؽووووو

  

ـِ إٓ الَحووووَر ُ   وهووووْؾ محووووؾ  إموووو

كؿا يػعؾقا يف التؿثقؾ يف إبقاب إخرى، فؾفذا وِهُؿقا الحريري لذلؽ: ٕن   

هذا استثـاء كاقص ولقس تاًما، غقر  "ما الَػخُر إٓ الَؽَرمُ "الؿذكقر يف البقت، 

ف أراد مِـ ٓ يؼع يف مثؾ هذا الَقهؿ، والظَّاهر أكَّ  - -مقجب، إٓ أنَّ الحريري

 ًٓ هذا البقت ذكر الـقع الثالث مِـ أكقاع آستثـاء، ولؿ ُيرد أن يؽقن هذا البقت مثا

ابؼ، فؾفذا الحريري يف شرحف لؾ وهق أقدم شرح -ة حَ ؾؿُ لؿا ذكره يف البقت السَّ

لؿ يذكر أنَّ هذا البقت مثاٌل لالستثـاء التام غقر الؿقجب، ولؽـف سؽت  -ةحَ ؾؿُ لؾ

 قًما.طـ البقت طؿ

أكؽ قد تجد يف كثقر مـ الـُّسخ الؿطبقطة، وبعض  وهـا تـبقف آخر! وهق:

وهذا يؽسر  "ما الَػخُر إٓ الَؽَرمُ "الشروح، الشطر إول مـ هذا البقت بؾػظ: 

َجِز، والذي يف أكثر كسخ ال ما "ة الؿخطقصة: حَ ؾؿُ البقت! ٕكف ُيخرجف طـ وزن الرَّ

 ؼقؿ القزن.، وبف يست"الؿَػخُر إٓ الَؽَرمُ 

 "ما ألػخر إٓ الؽرم"وبعض الـاشريـ ضبط هذا البقت بؼطع هؿزة الػخر، 

لؽل يستؼقؿ القزن، وهذه ضرورة شعرية قبقحة، وإن كاكت تؼقؿ القزن وٓ يـؽسر 
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ة حَ ؾؿُ هبا، لؽـفا ضرورة قبقحة، وكؿا قؾـا: الذي يف أغؾب وأكثر ُكسخ ال

غريبة، فؽتبفا بعض  "الؿػخر"كلن كؾؿة ، و"ما الؿَػخُر إٓ الَؽَرمُ "الؿخطقصة: 

اخ طؾك الؿشفقر   ."الػخر"الـُسَّ

 قان:  - -عؿ إنَّ الحريري

 وإن تُؼووووووووووووووووووووووْؾ ٓ ربَّ إٓ اهللُ 

  

 َفارَفْعوووُف وارَفوووْع موووا سوووقى َمجوووَراهُ 

: مؿا يدخؾ يف آستثـاء التَّامِّ غقر الؿقجب: - -يؼقل الحريري  

ٓ "كحق:  -وسقليت الؽالم طؾقفا يف الباب التالل-الـافقة لؾجـس "ٓ"آستثـاء بعد 

 "، "ٓ ققَت إٓ الحـطةُ "، "جقاَد إٓ حاتؿٌ 
ٌّ

ٓ سقَػ إٓ ذو "، "ٓ فًتك إٓ طؾل

، ففذا أسؾقب طربل شائع، وهق "ٓ إلَف إٓ اهللُ "ومـ ذلؽ كؾؿة التقحقد: ، "الػؼارِ 

ي: إنَّ هذا آستثـاء داخؾ الـافقة لؾجـس، فؼال الحرير "ٓ"أن يليت آستثـاء بعد 

 يف آستثـاء التامِّ غقر الؿقَجب.

َّٓ "الـافقة لؾجـس: فننَّ الُؿستثـك بعد  "ٓ"إٓ أنَّ آستثـاء إذا جاء بعد  لؿ  "إِ

َيلِت يف كالم العرب إٓ مرفقًطا، مع أكـا ُقؾـا: إنَّ الؿستثـك يف آستثـاء التام 

 كَّف بدل، والـَّصب طؾك أكَّف مستثـًك.الؿقجب فقف وجفان: اإلتباع طؾك أ

الـافقة لؾجـس فؾؿ  "ٓ"لؽـ يؼقل: إذا وقع آستثـاُء التامُّ غقر الؿقجب بعد 

 َيِرد طـ العرب فقف إٓ رفع الؿستثـك.

 ولفذا ققلف: 

 وإن تُؼوووووووووووووووووووووْؾ ٓ ربَّ إٓ اهللُ 

 

 َفارَفْعووُف وارَفووْع مووا َجوورى َمجووَراهُ  

العرب طؾك كثرة َما جاء طـفؿ فقف، ومِـ ذلؽ كؾؿة  ٕنَّ هذا هق الؿسؿقع َطـ  

 التقحقد، فؾؿ َتِرد يف كؾ الؽالم الُؿحتج بف إٓ بالرفع.

 -الـافقة لؾجـس "ٓ"آستثـاء بعد -إنَّ هذا إسؾقب ومع ذلؽ فـؼقن:

قاهد التل ذكركاها، اختؾػ العؾؿاء يف تخريجفا، كقػ  كؽؾؿة التَّقحقد وكالشَّ

ج هذا إ سؾقب، وأشفر ما ققؾ يف تخريج هذا إسؾقب، ومـ ذلؽ كؾؿة ُيخرَّ

 التقحقد وإطراهبا، أكَّفؿ اختؾػقا طؾك ثالثة أققال:
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، واسؿ اهلل  الؼقن إون:
ٌّ

مِـ مرفقع الخرب، والخرب  "بدٌل "آستثـاء تامٌّ مـػل

مـ مرفقع الخرب الؿحذوف، والتؼدير: ٓ  "بدل"محذوف هق ومرفقطف، واسؿ اهلل 

 معبقٌد بحٍؼ إٓ اهلٌل.  إلفَ 

 : إلف. "ٓ"فاسؿ 

 ضؿقر مسترت، أي: ٓ إلف معبقد هق. "معبقد"معبقٌد، ويف  :"ٓ"وخرب 

َّٓ "بعد  "اهلل"اسؿ  والؿستثـك: بدٌل مـ هذا الضؿقر الؿسترت يف الخرب، أي  "إِ

ضؿقِر بالرفع بدٌل مِـ ال "اهللُ "، وهذا هق ققل الجؿفقر، فقؼقلقن: إنَّ "معبقٌد هق"

الؿسترت يف الخرب الؿحذوف، فؾفذا كان آستثـاء استثـاًء تاًما مـػقًّا، وقد أتك طؾك 

 القجف إرجح وهق الَبَدلقَّة.

، ولؽـ  الؼقن الثاين:
ٌّ

قبؾ  "ٓ"بدل مـ اسؿ  "اسؿ اهلل"إنَّ آستثـاء تامٌّ مـػل

. وقبؾ دخقل "إلف"س الـافقة لؾجـ "ٓ"، فنذا قؾت: ٓ إلف إٓ اهلل، اسؿ "ٓ"دخقل 

-أوجبت تـؽقر اسؿفا "ٓ"، فعـدما دخؾت "اإللُف اهللُ "كان مبتدأ، والتؼدير  "ٓ"

بدل مِـ الؿبتدأ الذي  "اهللُ "فاسؿ  -لؿا سقليت مـ أكَّفا ٓ تدخؾ إٓ طؾك الـؽرات

الـافقة لؾجـس، ومعؾقم أنَّ الؿبتدأ  "ٓ"الـافقة لؾجـس قبؾ دخقل  "ٓ"هق اسؿ 

ًٓ مِـ محؾِّ اسؿ  "اهللُ "رفع، فعؾك ذلؽ يؽقن اسؿ حؽؿف ال الـافقة لؾجـس  "ٓ"بد

 الـافقة لؾجـس. "ٓ"قبؾ دخقل 

، "اإللف اهلل"إنَّ آستثـاء كاقص، وأصؾ هذا إسؾقب:  الؼقن الثال :

ٓستغراق  "اإللف"يف ققلف  "ال"خربه، وتؽقن  "اهللُ "مبتدأ، واسؿ  "اإللف"فـ

 لف الؽامؾ يف أوصافف، الؿستحؼ لأللقهقة.إوصاف، يعـل: اإل

ا دخؾت   "ٓ"الذي حدث هق ما يحدث يف أسؾقب الؼصر والحصر، فؾؿَّ

، والخرب وهق "ٓ إلَف إٓ اهللُ "الـافقة لؾجـس أوجبت تـؽقَر آسؿ بعدها، فؼقؾ: 

 ، وهذا خاصٌّ هبذا إسؾقب: ٕكف سقليت أنَّ "ٓ إلف إٓ اهلل"بؼل معرفة،  "اهلل"اسؿ 

 كؽرتان. -اسؿفا وخربها-الـافقة لؾجـس أن يؽقن معؿقٓها "ٓ"مِـ شروصفا 

؟ يؽقن خرب لـ "ٓ إلف إٓ اهلل"يف  "اسؿ اهلل"وطؾك ذلؽ ماذا يؽقن إطراب 
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 مرفقع. -كؿا ُيعؾؿ-الـافقة لؾجـس، وخربها "ٓ"

َّٓ "هؾ يجقز الـصب يف آسؿ بعد  وطؾك هذا ُيبـك سماٌن آخر وهق: هذا يف  "إِ

 ؟"ٓ إلف إٓ اهللَ "يف  "اهلل"إسؾقب؟ هؾ يجقز أن تـصب اسؿ 

 فالجقاب طـ ذلؽ: 

ا طـ الؼقن الثال  : الـافقة لؾجـس ففذا ٓ  "ٓ"خرب لـ  "اهلل"وفقف أنَّ اسؿ  أمَّ

 الـافقة لؾجـس، وخربها مرفقع. "ٓ"يصح فقف إٓ الرفع: ٕكَّف خرب 

ا طؾك الؼقلقـ إول والثاين: ا غقَر مقجٍب، فالؿستثـك  وأمَّ فقؽقن آستثـاء تامًّ

 يف أصؾف وققاسف كؿا قؾـا: يجقز فقف وجفان:

 البدلقة وحقـ ذ سترفع. -

 والـصج طؾك آستثـا ، وحقـ ذ تـصج. -

َز الؼقاس، وقال: َلَؽ أْن َترفع َوَلَؽ أْن  إٓ أنَّ العؾؿاَء اختؾػقا هـا، فبعضفؿ َجقَّ

 ع طـ الـصب. َتـصب ققاًسا، وإن لؿ ُيسؿَ 

ؿاع طؾك كثرِة َما جاء  وبعضفؿ قان: الرفع واجب: ٕنَّ الـَّصب لؿ َيِرد يف السَّ

طـفؿ يف هذا إسؾقب، فدلَّ طؾك أنَّ الَعَرَب تحامت الـَّصب، والؾغُة سؿاٌع، فؿا 

َقَصَدت فِعَؾف فعؾـاه، وما َقَصَدت َتْركَف تركـاه، وما ٓ كعؾؿ هؾ قصدوه أو لؿ 

قـئذ هق الذي َكْبـِقف طؾك الؼقاس. ففذا هق تؾخقص الؽالم يف إِطراب يؼصدوه: ح

 هذا إسؾقب.

 :  -عؿ قان الحريري

 واكِصوووْج إذا موووا ُقوووّدَ  الُؿسوووتثـَك

 

 تؼووووقُن هووووؾ إٓ الِعووووراَ  َمغـَووووك 

الحريري هـا تؽؾَّؿ طؾك مسللة مشفقرة يف هذا الباب وهل تؼديؿ الُؿستثـك   

م الؿستثـك مـف طؾك الؿستثـك مـف، فالؿ شفقر والؿعروف يف هذا إسؾقب أن يتؼدَّ

، لؽـ يجقز أن "جاء الضققف إٓ سعًدا"ثؿ أداة آستثـاء ثؿ الؿستثـك، تؼقل: 

 يتؼدم الؿستثـك طؾك الؿستثـك مـف. 
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  نٔف ٓتكدو املطتجيٙ علٙ املطتجيٙ ميُ؟ 

جاء "مـف، فتؼقل: ُتؼدم الؿستثـك مع إداة، وكالهؿا تؼدمفؿا طؾك الؿستثـك 

َّٓ سعًدا الضققُف   ، تؼديُؿ الؿستثـك طؾك الؿستثـك مـف."إِ

م طؾك الؿستثـك مـف؟  ما حؽؿ الؿستثـك حقـئٍذ إذا ُقدِّ

 ."واكِصْب إذا ما ُقّدَم الُؿستثـَك" وجقب الـصج، لؼقلف:

كقػ وجقب الـصب؟ يعـل سقاء كان آستثـاُء تاًما مقجًبا، أم كان تاًما غقر  

، "سافر إٓ خالًدا إخقُتؽ"جٍب، هـا يستقي الجؿقع يف وجقب الـَّصب، تؼقل: مق

َّٓ الؿفؿؾقـ كاجحقن"، وتؼقل: "َما َسافر إٓ خالًدا إخقُتؽ"و  هؾ "، و "الطالب إِ

هؾ إٓ الِعراَق "، ومـ ذلؽ ققل الحريري: "الطالُب إٓ الؿفؿؾقـ كاجحقن

 ، أي هؾ مغـًك إٓ العراق؟"َمغـَك

 لؽ ققن الؽؿق : ومـ ذ

 ومووووووالل إٓ آن أحؿوووووود شووووووقعة

 

 ومووالل إٓ مووذهج الحووؼ مووذهج 

مالل مذهٌب إٓ مذهَب "، و"مالل شقعٌة إٓ آَل أحؿد"فإصؾ يف الؽالم  

َّٓ "، ثؿ قدم. هذا ما يتعؾؼ بآستثـاء بـ "الحؼ  ، اكتفقـا مـف."إِ

غقٍر "لك آستثـاء بـ كـتؼؾ أن إلك الؽالم طؾك بؼقة أدوات آستثـاء، ســتؼؾ إ

 ."و سًقى

 "غقر و سقى"الؿستثـك هق القاقع بعدهؿا، إٓ أنَّ الؿستثـك إذا وقع بعد 

ه طؾك أكَّف ُمضاف إلقف، والؿضاف إلقف ، يؼقل:  -كؿا كعرف-يجُب جرُّ واجُب الجرِّ

؟ مضاٌف إلقف مجرور وطالمُة جره "سعدٍ "، ما إطراب "ما جاء الضققُف غقَر سعدٍ "

 .الؽسرة

ا   كػسفا، فؽقػ كعربفؿا؟  "سقى"كػسفا، و  " قرٌ "وأمَّ

َّٓ "كعرهبؿا بنطراب ما بعد  ، اإلطراب الذي ذكركاه قبؾ قؾقؾ لالسؿ القاقع "إِ

َّٓ "بعد   "سقى"كػسفا وكؾؿة  "غقر"طؾك التػصقؾ السابؼ كققعف طؾك كؾؿة  "إِ

، "غقر و سقى"كصَب  كػسفا، معـك ذلؽ أكـا يف آستثـاء التَّامِّ الؿقَجب سـٌقجب
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 فـؼقل: 

؟ ُمستثـًك مـصقب وطالمة كصبف "غقرَ "، َما إطراب "جاء الضققُف غقَر سفؾٍ "

 مضاف إلقف مجرور. "سفؾٍ "الػتحة وهق مضاف، و 

 ؟"غقًرا و سًقى"ويف آستثـاء التَّامِّ غقر الؿقَجب كقػ كعرب 

ٓستثـاء(، كؼقل: كؼقل: يجقز فقفؿا القجفان السابؼان )البدلقة والـصب طؾك ا

ًٓ مِـ الضققف  "غقُر سفؾٍ "، فــ"غقَر سفؾٍ "، و"ما جاء الضققف غقُر سفؾٍ " بد

 مستثـك مـصقب. "غقَر سفؾٍ "مرفقع، و

 بحسج العقامؾ السابؼة، فـؼقن:  " قًرا وسًقى"ويف آستثـا  الـاقص، كعرب 

 فاطؾ.  "غقرُ "فعؾ ماض، و  "جاء"، فـ"ما جاء غقُر سفؾٍ "

 ، مػعقل بف. "ُت غقَر سفؾٍ ما أكرم"

 جار ومجرور، وهؽذا.. "ما سؾؿُت طؾك غقِر سفؾٍ "

 وهذا هق ققن الحريري: 

 و قووووُر إْن ج ووووَ  بفووووا ُمسووووَتثـَقفْ 

 

ْت طؾووك ا ِووافِة الُؿسووتقلَقفْ    َجوورَّ

 وَراُؤَهوووووا َتحؽوووووُؿ ............. 

 

  

 وَراُؤَها َتحؽُؿ أو ُتحؽُؿ أو ُيحؽُؿ، كؾ هذا محتؿؾ. 

 َهووووووا َتحؽووووووُؿ يف إطرابَِفوووووواوَراؤُ 

 

ـَ ُيسووتثـَك بَفووا   مثووَؾ اسووِؿ إٓ حووق

تليت يف الؾغة أداة  "غقر"، يعـل: أن كؾؿة "وغقُر إْن جئَت هبا ُمسَتثـَقفْ "قان:   

، يعـل: قد تليت يف الؾغة غقر "إن جئت هبا مستثـقة"استثـاء وغقر أداة استثـاء، يؼقل: 

 ستثـاًء. استثـاء كلن تليت كعًتا، وقد تليت ا

 كقػ كعر  أكَّفا استثـا ؟

َّٓ "إذا كاكت بؿعـك   َّٓ سعًدا" ، مثؾ:"إِ غقُر  جاء الضققف"، و "جاء الضققف إِ

 ، الؿعـك واحد وهق آستثـاء."سعدٍ 

َّٓ "وماذا يؼصد بؼقلف:  َّٓ "؟ يريد آسؿ القاقع بعد "مثؾ اسؿ إِ يعـل تـؼؾ  "إِ
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 ."غقٍر و سقى"إطرابف إلك 

، ٓ  "غقًرا وسقًى "إنَّ  ـ يؼقن:وهـا  مَ  ًٓ إذا اكتصبتا يف آستثـاء فقعربان حا

 مستثـًك مـصقًبا.

 . "غقر و سقى"ففذا ما يتعؾؼ بآستثـاء بـ 

، هذه ثالثة ألػاظ، أو ثالث أدوات "طدا و خال و حاشا"كـتؼؾ إلك آستثـاء بـ 

 ."طدا و خال و حاشا"مـ أدوات آستثـاء، 

 ؾك حالقـ، أي لفؿا استعؿآن جائزان: وهؿا يلتقان ط

آستعؿال إول: أن تؽقن أحرف جر َفَتُجر الُؿستثـك بعدها، وهذا هق 

حاشا "، "خال سفؾٍ "، "جاء الضققُف طدا سفؾٍ "إولك وإكثر يف الؾغة، تؼقل: 

 ."سفؾٍ 

 حرف جر مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.  "طدا"

 وطالمة جره الؽسرة. "طدا"اسؿ مجرور بـ  "سفؾٍ "

ًٓ ماضقة، فنذا جعؾتفا فع آستعؿان الثاين: ماضًقا فالؿستثـك  اًل أن تجعؾفا أفعا

 الؿـصقب بعدها فاطؾفا أو مػعقلفا؟ صبًعا مػعقل بف مـصقب. 

، يعقد إلك "هق"أيـ فاطؾفا. فؾؽؾ فعؾ فاطؾ؟ فاطؾفا ضؿقر مسترت تؼديره 

 مػفقم سابؼ.

جاء الضققف طدا البعُض الذي "، يعـل: "طدا سفاًل  جاء الضققُف " كؼقلؽ:

 ، يعـل: طداه أو جاوزه. "جاَء مِـفؿ سفاًل 

فعٌؾ ماٍض مبـل طؾك الػتح الؿؼدر، والػاطؾ ضؿقر مسترت تؼديره  "طدا"فـ 

 مػعقل بف مـصقب. "سفاًل "، و "هق"

ؾ فع "حاشا الؿفِؿَؾ "، جاٌر ومجرور، و "كجح الطالُب حاشا الؿفِؿؾِ " تؼقن:

 وفاطؾ مسترت ومػعقل بف مـصقب.

 قان الشاطر:

 أبحـوووووا حوووووقفؿ قوووووت  وأسووووورا

 

 طووودا الشوووؿطاِ  والطػوووِؾ الصوووغقر 
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، َوَجرَّ آسؿ بعدها.   فجعؾفا حرف َجرٍّ

إذا  "أحرف جر"إذن يجقز فقفا وجفان، ولؽـ يؿتـع القجف إول كقهنا 

جقز فقفا حقـئٍذ إٓ أن ، فال ي"ما طدا، ما خال، ما حاشا"، فؼقؾ: "ما"اقرتكت هبا 

ٓ تؼرتن إٓ بالػعؾ الؿاضل، ففل ٓ تؼرتن  "ما"ماضًقا: ٕنَّ  اًل تؽقن فع

كجح الطالُب ما طدا "، و "اًل جاء الضققُف ما طدا سف"بالحروف، كحق: 

رك"، وتؼقل: "الؿفِؿَؾ   : ◙. وقال لبقد "يغػر اهلل لعباده سقئاهتؿ َما َطدا الشِّ

  باصووُؾ أٓ كووؾ شوول  مووا خوو  اهللَ 

 

 وكوووووؾ كعوووووقٍؿ ٓ محالوووووة زائوووووُؾ  

 يعـل كعقؿ الدكقا. 

 وقان الشاطر: 

 رأيوووُ  الـووواَس َموووا حاشوووا قريًشوووا

 

 فنكـوووووا كحوووووـ أفضوووووؾفؿ فِعوووووآ 

 وهذا هق ققن الحريري:   

ـْ ُمسوووووتثـًقا بؿوووووا طوووووَدا  وإن تؽووووو

 

 أْو مووا َخوو  أو لووقَس فاكِصووْج أبووَدا 

، "ما"اقرتكت بـ "خال"، و"ما"ت بـاقرتك "طدا"هـا أوجب الـَّصب لؿاذا؟ ٕن   

جاءوا ما طدا محؿًدا وما خال طؿًروا ولقس "فقجب الـَّصب، مثال ذلؽ: تؼقل: 

 ."أحؿًدا

 ."لقس و ٓ يؽقن"يبؼك لـا آستثـاء بـ 

 "كؿا كعرف مِـ إفعال الـَّاقصة، وقد َسَبَؼ لـا الؽالُم طؾك  "لقس و ٓ يؽقن"

 كاَن وأخقاهتا ترفع الؿبتدأ وتـصب الخرب.وأخقاهتا، وطرفـا أنَّ  "كانَ 

يؽقن( يتحؿالن ويتضؿـان آستثـاء، يعـل  ن )لقس ، ٓالوإن كان هذان الػع

َّٓ "إذا كاكا بؿعـك   ، َفؿا ُحؽؿ الؿستثـك َبعدهؿا؟"إِ

وأخقاهتا  "كانَ "ُوجقب الـَّصب طؾك أكَّف خربٌ لفؿا، معؾقم أنَّ خرب  الجقاب:

جاء الؼقُم ٓ "، تعـل: إٓ زيًدا، أو "اء الؼقم لقَس زيًداج"مـصقب، كلن تؼقل: 

، يعـل: ٓ يؽقُن "كجح الطالب ٓ يؽقُن الؿفِؿَؾ "، يعـل إٓ زيًدا، و "يؽقُن زيًدا
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 بعضفؿ الؿفِؿَؾ.

 "هق"ضؿقر مسترت تؼديره  "لقس"، فاسؿ "جاء الؼقُم لقس زيًدا" فنذا قؾ :

 مـصقب. "لقس"خرب  "زيًدا"يعقد إلك بعضفؿ، و 

 الؿفؿَؾ. -يعـل بعضفؿ-، أي: ٓ يؽقن هق"ٓ يؽقن الؿفِؿَؾ " وكذلؽ:

، يف "ٓ يؽقن"لؽـ لؿ يذكر آستثـا  بو  "لقس"والحريري ذكر آستثـا  بو 

 ققلف: 

ـْ ُمسوووووتثـًقا بؿوووووا طوووووَدا  وإن تؽووووو

 

 أْو مووا َخوو  أو لووقَس فاكِصووْج أبووَدا 

 وذكرها أيًضا يف إمثؾة، فؼان:  

 ا موووا َطوووَدا محّؿوووَداتؼوووقُن جوووا و

 

 وموووا َخووو  طؿوووًرا ولوووقَس أحَؿوووَدا 

 ا.دً يعـل جاءوا لقس أحؿًدا، يعـل لقس بعضفؿ أحؿ   

 آستثـا ، هؾ هـا  ِمـ سمان؟بهذا ما يتعؾؼ 

ـَ اهلُل إلقؽؿ وبارك فقؽؿ، بالـسبة لالستثـاء التام الغقر مقجب، قؾتؿ: إنَّ  )أحس

 لف حآن البدل والـصب(

 هذان القجفان. كعؿ يجقز فقف

)هؾ هذا البدل ٓبد أن يؽقن بدل بعض مـ كؾ؟ أو يصح أن يليت غقره مـ 

 أكقاع البدل؟(

أَن ٓ يحضرين الجقاب، لؽـ أكثر إمثؾة التل َتِرد طؾقـا طؾك أكَّف مِـ بدل 

إتقان بدِل  -فقؿا يظفر-، وٓ يؿتـع"جاء الضققُف إٓ سعدٌ "البعض مِـ الؽؾ، 

أطجبتـل هـٌد إٓ "، أو "أطجبـل محؿٌد إٓ صقُتف": اًل تؼقل مثآشتؿال، كلن 

 ، فال يؿتـع ذلؽ."َتلخرها

مرفقًطا، مثؾ ما يقجد  "لقس"ا يا شقخـا، أحقاًكا يؽقن ما بعد رً )جزاك اهلل خق

 يف آيات: )ألقس اهلُل(

 . "ألقس اهلُل طؾقًؿا"ترفع اسؿفا، وتـصب خربها، فتؼقل:  "لقس"
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خربها، ما فقف إشؽال يف ذلؽ، لؽـ يف أسؾقب  "طؾقًؿا"و  "سلق"اسؿ  "اهلل"

آستثـاء يجب أٓ تصرح باسؿفا، فقؾزم أن يؽقن اسؿفا ضؿقًرا مسترتًا، ولفذا 

 يؽقن الذي بعدها مـصقًبا.

كبدأ بالؽالم طؾك  -إن شاء اهلل-هبذا اكتفك وقت هذا الدرس، يف الدرس الؼادم

وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف الـافقة لؾجـس، واهلل أطؾؿ  "ٓ"

 وأصحابف أجؿعقـ.
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ُ
زض

َّ
 انعادض ٔانؼشسٌٔاند

﷽ 
الم طؾك كبقِّـا محؿد، وطؾك آلف  الة والسَّ الحؿد هلل ربِّ العالؿقـ، والصَّ

  .وأصحابف أجؿعقـ

ا بعد.  أمَّ

ه الؾقؾة، لقؾة فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف هذ

الثالثاء، الرابع مـ شفر صػر، مـ سـة تسع وثالثقـ وأربعؿائة وألػ، لـعؼد فقفا 

ة اإلطراب حَ ؾمُ بحؿد اهلل وتقفقؼف، الدرس السادس والعشريـ مِـ دروس شرح 

وكحـ يف إكاديؿقَّة اإلسالمقَّة الؿػتقحة، وهذا  - -لؾحريري البصري

 سفا اهلل.حر-الدرس ُيعؼد يف مديـة الرياض

رس الؿاضل َقد تؽؾؿـا طؾك آستثـاء، والؾقؾة سـتؽؾؿ  -إن شاء اهلل-كـَّا يف الدَّ

طؾك طدة أسالقب كؾفا تدخؾ يف الؿـصقبات التل َشَرَع فقفا الؿملػ بعد أن اكتفك 

 "ٓ"طؾك  -إن شاء اهلل-مـ الؿجرورات ثؿ الؿرفقطات، فسـتؽؾؿ هذه الؾقؾة

ب، وطؾك الـَّصب طؾك التَّحذير وطؾك اإلغراء، الـَّافقة لؾجـس، وطؾك التَّ  عجُّ

 وكسلل اهلل أن يؽػل الدرُس لفذه إسالقب.

يف  - -الـَّافقة لؾجـس، كؼرأ يف أولف ما قالف الحريري "ٓ"كبدأ بباِب 

 تف، فؾـستؿع إلك أخقـا صفقب فؾقتػضؾ.حَ ُمؾ

الم  الة والسَّ طؾك رسقل اهلل، الؾفؿَّ بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل، والصَّ

 اغػر لـا ولشقخـا ولؾحاضريـ والؿشاهديـ.
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افٛح نهجُط
َّ
 "ال" انُ

 : -قان الؿصـػ
 واكِصووج بوو  يف الـّػوول كووؾَّ َكؽِووَرهْ 

  

 كؼووووقلِفؿ ٓ شووووؽَّ فقؿووووا َذَكووووَرهْ 

 وإْن َبوووووووَدا بقـَُفؿوووووووا ُمعتووووووورُِف   

  

 فووووارفْع وُقووووْؾ ٓ ٕبقووووَؽ ُمووووبِغُض 

رَت كػ    ًقوووا واكِصوووِج وارفوووْع إذا كووورَّ

  

 أو  ووووايِرِ ا طووووراَب فقووووِف ُتِصووووِج 

 تؼووووووووقُن ٓ بقووووووووٌع وٓ ِخوووووووو ُن   

  

 فقوووووووِف وٓ َطقوووووووٌج وٓ إخووووووو ُن 

نِ     والّرفوووووُع يف الّثووووواين وَفوووووتُح إوَّ

  

 قوود جوواَز والَعؽووَس كووذاَ  فافَعووؾِ 

 وإْن َتشووووووْل فافَتحُفَؿووووووا جؿقَعووووووا  

  

ا وٓ َتؼريَعووووووووووا  وٓ َتَخووووووووووْػ ردن

حرٌ  مشفقر  "ٓ"الـَّافقة لؾجـس،  "ٓ"صج، بو طؾك الـَّ  - -تؽؾؿ 

 يف الؾغة العربقة، يلتل طؾك أوجٍف كثقرٍة:

 ."ٓ"أو  "كعؿ" فقلتل حرَ  جقاٍب، طـدما تسلن فتؼقن: -

 ."ٓ هتؿؾ يا محؿد"، "ٓ تػعؾ" ويلتل حر  كفل، كؼقلؽ: -

، فـػقت طـ محؿٍد "محؿٌد ٓ ُيفؿُؾ دروَسف" ويلتل حر  كػل، كؼقلؽ: -

الـَّافقة تدخؾ طؾك  "ٓ"ؿاَل دروِسف، وهذه التل كريدها يف هذا الدرس، وإه

 إسؿاء، وتدخؾ طؾك إفعال.

 :تؽقن حرًفا هاماًل، فقبؼك الػعؾ  فتدخؾ طؾك إفعان ف  تعؿؾ شقً ا، أي

ھ )، وكؼقلف: "محؿد ٓ يفؿُؾ دروَسف"بعدها َمرفقًطا إذا كان ُمضارًطا، كؼقلؽ: 

 .[355رة: ]البؼ (ھ ھ ے ےۓ

 :قال "محؿد ٓ جؾَس وٓ قامَ " وتدخؾ طؾك الػعؾ الؿاِل، كؼقلؽ ،

الـَّافقة،  "ٓ"، وهذه ٓ كريدها، وإكَّؿا كريد [21]الؼقامة:  (ڍ ڍ ڌ ڌ)تعالك: 

اخؾة طؾك آسؿ.  الدَّ

 الـَّافقة التل تدخؾ طؾك آسؿ طؾك كقطقـ:  "ٓ"و

فال يؽقُن لفا طؿؾ، يعـل: تؽقن الـَّافقة التل تدخؾ طؾك اسؿ  "ٓ"إول: 
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ٓ رجٌؾ يف "حرًفا مفؿاًل، وآسؿ بعدها َيبؼك َمرفقًطا طؾك آبتداء، كؼقلؽ: 

الفامؾة غقر العامؾة، وآسؿ  "ٓ"، هذه "ٓ محؿٌد يف البقت وٓ أبقه"، "البقت

 بعدها َيبؼك َمرفقًطا طؾك آبتداء.

 رجٌؾ يف البق ؟ٓ "فؿا معـك كػقفا حقـ ذ؟ ما معـك ققلفؿ: 

 يحتؿؾ كػقفا شق قـ: 

ٓ "أكَّؽ َكػْقَت جـس َما بعدها، يعـل: كػقت جـس الرجال، فؼقلؽ:  إون:

، يعـل: هذا البقت لقس فقف أحد مِـ جـس الرجال، ٓ واحد وٓ "رجٌؾ يف البقت

 أكثر.

 ، أي أن"ٓ رجٌؾ يف البقت"كػل الَقحدة، يعـل: كػقَت واحًدا، وققلؽ:  الثاين:

جال، لؽـ قد يؽقن فقف أكثر، رجالن، أو رجال،  هذا البقت لقس فقف واحد مـ الرِّ

هذه أنَّ كػقفا لـػل الجـس، إٓ أنَّ دٓلتفا طؾك كػل  "ٓ"وإن كان الؿتبادر مـ 

ٓ رجٌؾ يف البقت، بؾ "الَقحدة وارد وجائز ومستعؿؾ، فؾفذا يجقز فقفا أن تؼقل: 

، يجقز ذلؽ. وتؽقن حقـئذ كافقة لؾجـس "رجال ٓ رجٌؾ يف البقت بؾ"، و"رجالن

 أو لؾقحدة؟ بؾ لؾقحدة.

اخؾة طؾك اسؿ: هل  "ٓ"الـقع الثاين مـ  الـَّافقة العامؾة طؿؾ  "ٓ"الـَّافقة الدَّ

، كحق: "إنَّ " ـٍ ٓ "، أي: تـصب الؿبتدأ وترفع الخرب، لؽـفا تـصُب الؿبتدَأ بال تـقي

ـَ كذاٌب "، "رجَؾ يف البقِت  ٓ معؾؿقـ "، أو "ٓ معؾَؿ متلخرٌ "، "ٓ ممم

 ."متلخرون

اخؾة طؾك اسؿ إذا طؿؾت طؿؾ  "ٓ"  ، ماذا يؽقن معـك كػقفا؟ "إنَّ "الـَّافقة الدَّ

ا طؾك كػل الجـس، يعـل أهنا حقـئذ تـػل الجـس،  الجقاب: يؽقن كػقفا حقـئذ كصًّ

 "ٓ"جـس، بخالف الـَّافقة لؾ "ٓ"وٓ يحتؿؾ فقفا أن تـػل القحدة، فؾفذا تسؿك 

 الفامؾة، ففذه ُيحتؿؾ أهنا كافقة لؾجـس، وأهنا كافقة لؾقحدة.

، لؽل تـصَّ طؾك أنَّ "إنَّ "الـَّافقة طؿؾ  "ٓ"إذن، طرفـا لؿاذا العرب ُتعؿؾ 

 جـٍس، كقػ تجعؾ الؿخاصب الؿستؿع َيػفؿ أكؽ تريد كػل الجـس، وٓ 
ُ

كػقفا كػل
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لؽـ بال تـقيـ، كؾ هذا مـ  "إنَّ "َطَؿَؾ  يحتؿؾ كػقؽ كػل القحدة؟ أكؽ ُتعؿؾفا

قة يف الؿعـك طـد العرب، فنذا قالقا:  ، فؿعـك ذلؽ "ٓ رجَؾ يف الدار"صؾب الدِّ

ٓ رجؾ يف "الـَّافقة لؾجـس أن تؼقل مثاًل:  "ٓ"أكَّفؿ كػقا الجـس، فؾفذا ٓ يصح يف 

 ، ٕكؽ كػقت الجـس كؾف، قؾقؾف وكثقره."الدار بؾ رجال

 ."ٓ كريَؿ مذمق ٌ "الـَّافقة لؾجـس: أن تؼقن:  "ٓ" مـ أمثؾة

، ُيعرب إطراب الحروف، يعـل مبـل طؾك "إنَّ "حرف كػل طامؾ طؿؾ  "ٓ"فـ 

 السؽقن ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.

الـَّافقة لؾجـس، مـصقب وطالمة كصبف الػتحة،  "ٓ"اسؿ  :"كريؿَ "و 

 مة رفعف الضؿة.الـَّافقة لؾجـس، مرفقع وطال "ٓ"خرب  "مذمقمٌ "و

ـَ كذاٌب " وتؼقن: ٓ "، "ٓ صالَب يف الػصؾِ "، "ٓ رجَؾ يف البقِت "، "ٓ ممم

ـَ متلخروَن الققمَ ". وتؼقل: "صالَب طؾٍؿ متؽربٌ كافقة لؾجـس،  "ٓ"، فـ"ٓ معؾؿق

: خربها مرفقع، "متلخرون"اسؿفا مـصقب، وطالمة كصبفا القاء، و "معؾؿقـ"و

 وطالمة رفعف القاو.

ـِ يرضقاِن بالعؼقق" :وتؼقن  ."ٓ صالباِت مفؿالٌت "، وتؼقل: "ٓ والدي

الـَّافقة لؾجـس مـصقب وطالمة كصبف الؽسرة: ٕكف  "ٓ"اسؿ  "صالباِت "فـ

 مجؿقع بإلػ والتاء.

 خربها مرفقع، وطالمة رفعف الضؿة. "مفؿالٌت "و

 "ففق"، و"ٓ"اسؿ  "ريب"، [3]البؼرة:  (ٻ پپ پپ)ومـ ذلؽ ققلف تعالك: 

 شبف جؿؾة خربها.

ې ې )، ومـ ذلؽ: [356]البؼرة:  (ی جئ حئ مئىئ)ومـ ذلؽ ققلف: 

 ، وهؽذا.[325]البؼرة:  (ى

  ال" اليَّافٔ٘ للذيظ تعنل باألصال٘، أو باحلنل ّالتَّػبُٔ؟" 

ا أم ضعقًػا؟ "إنَّ "تعؿؾ بالحؿؾ والتَّشبقف طؾك  الجقاب:  . فؾفذا كان طؿؾفا ققيًّ

تعؿؾ إٓ بشروا، إذا تقافرت طؿؾ ، وإذا اختؾ  أو طؿؾفا ِعقػ، ففل ٓ 
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ن-"إنَّ "اختؾ شل  مـفا لؿ تعؿؾ، ففل تعؿؾ طؿؾ  بلربعة  -إٓ أنَّ اسؿفا ٓ ُيـقَّ

 شروا:

كؽرتقـ، وهذا ققل  -معؿقٓها–أن يؽقن اسؿفا وخربها الشرا إون:

 الحريري: 

 واكِصووج بوو  يف الـّػوول كووؾَّ َكؽِووَرهْ 

  

 ؿووووا َذَكووووَرهْ كؼووووقلِفؿ ٓ شووووؽَّ فق

ـَ كذاٌب "فؼقلـا:     ."ٓ ممم

 مممـ. وخربها: كذاب، وهؿا كؽرتان. اسؿفا:

 ."ٓ رجَؾ يف البقِت " فنن قؾ :

 رجؾ. وخربها: يف البقت )شبف جؿؾة(.  اسؿفا:

 هؾ شبف الجؿؾة كؽرة؟ 

ـِ يرضقاِن بالعؼقق" مثان:  ."ٓ والدي

 فعؾقة. هؾ الجؿؾة كؽرة؟  والديـ )كؽرة(، والخرب: يرضقان، هذه جؿؾة اسؿفا:

قؾـا مـ قبؾ إنَّ التَّـؽقر والتَّعريػ وصػان خاصان بإسؿاء، إٓ أنَّ الجؿؾة 

وشبف الجؿؾة يعامالن معامؾة الـَّؽرات، يعـل يلخذان حؽؿ الـَّؽرة، فؾفذا وقعت 

 مققع الـَّؽرة.

 الـَّافقة لؾجـس طؾك معرفة، فؿاذا يحدث لعؿؾفا؟  "ٓ"فنن دخؾت 

 "ٓ"و -مبتدأ–، يعـل أن الؿعرفة بعدها ستؽقن مرفقطة طؾك آبتداءيبطؾ

، ويشرتط "ٓ محؿٌد يف البقت" وهل كافقة لؾجـس تؽقن مفؿؾة حقـئذ، كؼقلؽ:

ٓ محؿٌد "، "ٓ محؿٌد يف البقِت وٓ زيدٌ "فقفا أن ُتبطؾ طؿؾفا وأن تؽررها، فتؼقل: 

فؼط، فتـػل هبا  "ؿٌد يف البقِت ٓ مح"، وٓ يصح أن تؼقل: "يف البقِت وٓ أبقه

 الؿعرفة.

أكا أريد أن أكػل الؿعرفة فؼط، ٓ أريد أن أكػل معرفة أخرى، أكا أريد  فنن قؾ :

، "لقس"، استعؿؾ كافًقا آخًرا، كـ"ٓ"فؼط، فـؼقل: ٓ تستعؿؾ  "محؿًدا"أن أكػل 

فنكَّفا حقـئذ  الـَّافقة، إذا دخؾت طؾك معرفة، "ٓ"، أما "لقس محؿٌد يف البقِت "قؾ: 
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 تبطؾ، ويجب تؽرارها.

: أن تتَّصؾ باسؿفا، يعـل ٓ يػصؾ يبـفا "إنَّ "إلطؿالفا َطَؿؾ  والشرا الثاين

 وبقـ اسؿفا بػاصؾ، وهذا ققل الحريري:

 وإْن َبوووووووَدا بقـَُفؿوووووووا ُمعتووووووورُِف 

  

 فووووارفْع وُقووووْؾ ٓ ٕبقووووَؽ ُمووووبِغُض 

يعـل ارفع آسؿ بعدها: ٕن  "فعْ فار"يعـل فاصؾ،  "وإْن َبَدا بقـَُفؿا ُمعرتُِض "  

 حقـئذ صارت هامؾة غقر طامؾة. "ٓ"

، ثؿ قدم "ٓ مبغَض ٕبقَؽ "، إصؾ: "وُقْؾ ٓ ٕبقَؽ ُمبِغُض " مثان ذلؽ:

واسؿفا، بطؾ طؿؾفا،  "ٓ"، فؾؿا فصؾ الخرب بقـ "ٓ ٕبقؽ مبغٌض "الخرب فؼال: 

 فارتػع اسؿفا طؾك آبتداء.

جـس إذا ُفصؾ بقـفا وبقـ اسؿفا بػاصؾ: أن يبطؾ طؿؾفا، الـَّافقة لؾ "ٓ"حؽؿ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی )، "ٓ يف البقِت رجٌؾ وٓ امرأةٌ "وإكثر أن تتؽرر أيًضا، فتؼقل: 

، "ٓ فقفا رجٌؾ "، ويؿـع الجؿفقر أن تؼقل مثاًل: [17]الصافات:  (ی ی

 دون تؽرار.

حرف جر، وهذا أن ٓ ُتسبؼ بحرف جر، يعـل ٓ يليت قبؾفا  الشرا الثال :

الـَّافقة لؾجـس بحرف جر  "ٓ"الشرط لؿ يذكره الحريري يف مـظقمتف، فنن ُسبؼت 

، "جئُت بال زادٍ "فننَّ طؿؾفا يبطؾ، وآسؿ الذي بعدها يـجرُّ بحرف الجر، فتؼقل: 

 ، وهؽذا."فالٌن غضب مـ ٓ شلءٍ "و

، "ة إٓ باهللٓ حقل وٓ قق"، وهق إخقر: أن ٓ تتؽرر، كحق: والشرا الرابع

. فنن تؽررت كحق هذيـ الؿثالقـ، فؿا حؽؿ "ٓ قؾؿ، وٓ مسطرة يف الؿؽتبة"

طؿؾفا حقـئٍذ؟ يجقز إطؿالفا ويجقز إهؿالفا، وطؾك ذلؽ يجقز فقفا إذا تؽررت 

 خؿسة أوجف:

، وكصب آسؿ "ٓ"كصبفؿا بال تـقيـ، يعـل كصب آسؿ إول بعد  إون:

ر "ٓ"الثاين بعد  جاز لؽ يف آسؿقـ  "ٓ حقَل وٓ ققةَ "ة، فنذا قؾت: الؿؽرَّ

ٓ رجَؾ "، "ٓ حقَل وٓ ققَة إٓ باهلل"الـَّصب بال تـقيـ، فتؼقل:  "ققة"و "حقل"
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يف الؿقضعقـ طؿؾت طؿؾ  "ٓ"، وتقجقف ذلؽ واضح، أن "وٓ امرأَة يف البقِت 

 ."إنَّ "

ٓ رجٌؾ وٓ "، "إٓ باهلل ٓ حقٌل وٓ ققةٌ "رفع آسؿقـ، فتؼقل:  القجف الثاين:

يف الؿقضعقـ هامؾة غقر طامؾة، وآسؿ  "ٓ"، وتقجقف ذلؽ: أن "امرأٌة يف البقِت 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ )مرتػع بآبتداء، وقد ُقرأ هبذيـ القجفقـ ققلف تعالك: 

 (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں)، وققلف: [197]البؼرة:  (ٺ ٺ ٺٺ

ڻ ۀ ۀ )، وققلف: [21]إبراهقؿ:  (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)، وققلف:  [351]البؼرة:

 .[32]الطقر: (ہ ہ

، "تغاير آسؿقـ"تخالػ آسؿقـ، أو كؿا طبَّر الحريري:  القجف الثال :

ٓ حقَل وٓ "أن تـصب إول بال تـقيـ وترفع الثاين، فتؼقل:  القجف الثال يعـل 

 بؾف.ق "ٓ"، والثاين أهؿؾت "إنَّ "الـَّافقة طؿؾ  "ٓ"، فإول أطؿؾت "ققٌة إٓ باهلل

طؽس ذلؽ، يعـل أن ترفع إول، وتـصب الثاين بال تـقيـ،  القجف الرابع:

 ، والتقجقف كؿا سبؼ، فؿـ شقاهد ذلؽ: "ٓ حقٌل وٓ ققَة إٓ باهلل"فتؼقل: 

 ققن الشاطر:

 هووووذا لعؿووووركؿ الصووووغار بعقـووووف

 

 ٓ أ َّ لوووووووول إن كووووووووان ذا  وٓ أُب  

فرفع، ومـ ذلؽ ققن  " أٌب وٓ"، كصج ب  تـقيـ، عؿ قان: "ٓ أ َّ "فؼان:  

 الشاطر: 

 فوووووو  لغووووووٌق وٓ توووووولعقَؿ فقفووووووا

 

 ومووووووا فوووووواُه بووووووف أبووووووًدا مؼووووووقؿ 

 فـصب بال تـقيـ. "وٓ تلثقؿَ "فرفع،  "فال لغقٌ "فؼال:  

ٓ "أن تـصب إول بال تـقيـ، وتـصب الثاين بتـقيـ، فتؼقل:  القجف الخامس:

، ومـ شقاهد هذا القجف " البقِت ٓ رجَؾ وٓ امرأًة يف"، "حقَل وٓ ققًة إٓ باهلل

 ققل الشاطر:

وووووةً   فووووو  كسوووووَج القوووووق  وٓ ُخؾَّ

 

 اتسووووووع الخوووووور  طؾووووووك الراقووووووعِ  

، فـصب بالتـقيـ، أما "وٓ ُخؾَّةً "، فـصب بال تـقيـ، ثؿ قال: "ٓ كسَب "فؼان:  
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 قبؾف كافقة لؾجـس، وهذا اسؿفا مـصقب بال تـقيـ. "ٓ"إول فقاضح أن 

ةً "قبؾف زائدة، و "ٓ"، فـ"وٓ ُخؾَّةً "وأما  معطقفة بالقاو طؾك محؾ اسؿ  "خؾَّ

الـَّافقة لؾجـس مـصقب، إٓ أكف يف لػظف لؿ يـقن،  "ٓ" الـَّافقة لؾجـس، واسؿ "ٓ"

فنذا ططػت طؾقف، ططػت طؾقف بحؽؿف وهق الـَّصب، وهذه إوجف التل ذكركاها 

  الخؿسة، يشقر إلقفا ققل الحريري:

ر  َت كػًقوووا واكِصوووِج وارفوووْع إذا كووورَّ

  

 أو  ووووايِرِ ا طووووراَب فقووووِف ُتِصووووِج 

 تؼووووووووقُن ٓ بقووووووووٌع وٓ ِخوووووووو ُن   

  

 فقوووووووِف وٓ َطقوووووووٌج وٓ إخووووووو ُن 

 كؿ ذكر مـ وجف؟   

 ، يعـل ارفع آسؿقـ، هذا القجف إول."وارفع" قان:

رَت كػًقا واكِصِب " وقان: ، يعـل اكصب آسؿقـ بال تـقيـ، هذا القجف "إذا كرَّ

 الثاين.

، يعـل اكصب إول وارفع الثاين، أو "أو غايِِر اإلطراَب فقِف ُتِصِب " عؿ قان:

 ارفع إول واكصب الثاين. هذه أربعة أوجف ذكرها يف بقت واحد، ومثَّؾ لفا.

 عؿ قان: 

نِ   والّرفوووووُع يف الّثووووواين وَفوووووتُح إوَّ

  

 قوود جوواَز والَعؽووَس كووذاَ  فافَعووؾِ 

لِ الّرفُع يف الّثاين وفَ "ققلف:     ."ٓ حقَل وٓ ققةٌ "، مثؾ "تُح إوَّ

، يعـل رفع إول وكصب الثاين، هذا مغاير وقد ذكره، "والعؽس طؽسف" قان:

 ة.حَ ؾؿُ ولفذا سؼط هذا البقت يف أغؾب كسخ ال

 عؿ قان: 

 وإْن َتشووووووْل فاكصووووووبفؿا جؿقَعووووووا

  

ا وٓ َتؼريَعووووووووووا  وٓ َتَخووووووووووْػ ردن

 صبفؿا؟ ما معـك هذا البق ؟ ما معـك ققلف: فاك 

 تلويؾقـ:  يحتؿُؾ 

يعـل اكصب آسؿقـ بال تـقيـ، وهذا القجف سبؼ ذكره ويؽقن أيًضا  إون:
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 تؽراًرا لؾبقت السابؼ.

يعـل اكصب إول بال تـقيـ، واكصب الثاين بتـقيـ، فقؽقن إشارة  الثاين:

ا وٓ َتؼريَعا"لؾقجف الخامس، وهذا الؿـاسب لؼقلف:  لقجف : ٕكف ا"وٓ َتَخْػ ردًّ

 الغريب.

هذا ما يتعؾَّؼ بشرح إبقات يف هذا الباب، لؽـ بؼل أن كتؽؾؿ طؾك مسللة 

الـَّافقة لؾجـس معرب أم  "ٓ"الـَّافقة لؾجـس، اسؿ  "ٓ"مفؿة، وهل: إطراب اسؿ 

 مبـل؟

الـَّافقة لؾجـس إذا كان مضاًفا أو شبقف بالؿضاف، ففق معرب  "ٓ"اسؿ  فـؼقن:

ٓ صاحَب حٍؼ "، وكؼقلؽ: "ٓ صالَب طؾٍؿ متؽربٌ": مـصقب باتػاق، كؼقلؽ

ا مخذوٌل "، "ٓ قبقًحا طؿؾُف محؿقدٌ "، "مخذوٌل   "، "ٓ صالًبا حؼًّ
ِ
ٓ خائًػا مـ اهلل

 ، وهؽذا. "يعصقفِ 

ن، تؼقل:  -يعـل لقس مضاًفا وٓ شبقًفا بالؿضاف-وإن كان مػرًدا فنكَّف ٓ ُيـقَّ

ـَ متلخرون"،  [356لبؼرة:]ا (ی جئ حئ مئىئ)، "ٓ رجَؾ يف البقِت "  "ٓ معؾؿق

 ، لؽـفؿ اختؾػقا يف الؿػرد طؾك ققلقـ:"ٓ معؾؿاِت متلخراُت "و

أكَّف معرب مـصقب، وإكَّؿا حذف تـقيـف تخػقًػا، وهذا ققل الؽقفققـ  إون:

 وبعض البصريقـ كالؿربِّد.

ؾ أكَّف مبـل طؾك الػتح يف محؾ كصب، فخرج مـ اإلطراب ودخ والؼقن الثاين:

يف الؿبـقَّات، ففق حؽؿف الـَّصب لؽـَّف صار مبـقًّا، والؿبـل كؼقل يف محؾ، ففق مبـل 

ٓ رجَؾ يف "طؾك الػتح يف محؾِّ كصب، مبـل طؾك الػتح أو ما يـقب طـف، يعـل 

ـَ "مبـل طؾك الػتح، و "رجَؾ "، "الدارِ   "ٓ معؾؿاِت "، مبـل طؾك القاء، و"ٓ معؾؿق

 هذا ققل جؿفقر البصريقـ، وجؿفقر الـحقيقـ.مبـل طؾك الؽسر وهؽذا. و

ففذه الؿسللة ذكركاها ٕن الؼقل ببـاِئف هق ققل جؿفقر الـحقيقـ، وضاهر كالم 

الـَّافقة لؾجـس معرب مـصقب، وإن كان يف  "ٓ"تف أنَّ اسؿ حَ ؾمُ الحريري يف 

 الشرح مال إلك ققل الجؿفقر أكَّف مبـل.
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 ة لؾجـس، وهل:الـَّافق "ٓ"كختؿ بؿسللة يف باب 

 الـَّافقة لؾجـس قد ُيحذ  كثقًرا يف أسؾقٍب مطرد، مثؾ:  "ٓ"خبر 

 ، وهؽذا."ٓ ضقر طؾقؽ"، "ٓ بلس طؾقؽ"، يعـل "ٓ ضقر"و "ٓ بلس" -

، "ٓ إلَف إٓ اهلل"الـَّافقة لؾجـس، كؽؾؿة التقحقد  "ٓ"أسؾقب الـَّػل بعد  -

 الـَّافقة لؾجـس هـا محذوف. "ٓ"خرب 

 بلس "، يعـل "ٓ طؾقؽ"ف اسؿفا، ويبؼك خربها، كؼقلفؿ: قد ُيحذ ٓ

، وكحق ذلؽ، ففذا ما يتعؾؼ بإسؾقب إول، وهق "ٓ جـاح طؾقؽ"، أو "طؾقؽ

 الـَّافقة لؾجـس.  "ٓ"الـػل بـ

ج.  هؾ هـا  مـ سمان؟ أو كـتؼؾ إلك باب التَّعج 

 

ة
ُّ
ؼج

َّ
 تاب انت

ب، وهق أيًضا أسؾقب آخر، وكبدؤه بؼراءة ما ذكره  الباب الثاين: باب التَّعجُّ

 وكستؿع إلقفا مـ إخ سعقد حسـ، فؾقتػضؾ. - -الحريري

: باب - -أحسـ اهلل إلقؽ. قان أبق محؿد الؼاسؿ بـ طؾل الحريري

ج.  التَّعج 

ووووج  وُتـَصووووُج إسووووؿاُ  يف التَّعج 

  

 َكْصوووَج الَؿػاطقوووِؾ فووو  َتسوووَتعِجِج 

ـَ زيوووًدا إذ َخَطووو    اتؼوووقُن موووا أحَسووو

  

 ومووووا أحوووودَّ سووووقَػُف حووووقـ َسووووَطا

ـَ إلوووووووقانِ    بوووووووَ  مووووووو  وإْن تعجَّ

  

 أو َطاهووووووٍة َتحووووووُدُث يف إبوووووودانِ 

ـَ الث  عوووول   ـِ لفووووا فعووووً  ِموووو  فوووواب

  

 عووووؿَّ ائووووِ  بووووإلقاِن وإحووووَداِث 

 تؼووووقُن مووووا أكَؼووووك َبَقوووواَف الَعوووواِج   

  

ياِجل  ومووووووا أشوووووودَّ ُضؾَؿووووووَة الوووووودَّ

ب أسؾقٌب طر   معروٌف ومشفقٌر.أحسـَت، التَّعجُّ
ٌّ

 بل

فقكف فقؼقلقن ج ُيَعرل عقر بلمٍر تجفُؾ سَبَبف، أو التَّعج  : هق اكػعال الـَّػس طـد الشُّ

عقر بلمٍر خارٍج طـ طادِة مِثؾف وإن كـت تعرف سَبَبف.  الشُّ
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ج يف الؾغة كقطان:   والتَّعج 

ؿاطل ج السَّ ف صقغ كثقرة، ، يؽقن بللػاظ سؿاطقة غقر مطَّردة، ولإون: التَّعج 

 (ٴۇ ۋ ۋ)ومـ ذلؽ ققلف:  "كقػ كجقت مـ الؾصقص!"كؼقلـا: 

سبحان اهلل! إنَّ الؿممـ ٓ »: -♥ -، ومـ ذلؽ ققلف[38]البؼرة: 

وكؼقل  "طجًبا لؽ!"، وكؼقلؽ: "هلل دره فارًسا!"، وكؼقل العرب: «يـجس

 حسان: 

 هلل َدر  ِطَصووووووووووواَبة ٍ كووووووووووواَدْمُتُفؿْ 

 

نِ يْقًمووووووا بِجّؾووووووَؼ يف الزَّ    موووووواِن إوَّ

 وكؼقن شققل:  

 هلل أكوو  فؿووا رأيوو  طؾووك الصووػا

 

 هووووذا الجوووو ن وٓ طؾووووك إوتوووواد 

 وكؼقن الراجز:  

 واًهوووا لسوووؾؿك عوووؿ واًهوووا واًهوووا 

 

 هووووول الؿـوووووك لوووووق أكـوووووا كؾـاهوووووا 

ا.  ب السؿاطل كثقرة جدًّ  وألػاظ التَّعجُّ

ج الؼقاسل الثاين: الباب، فؾف صقغتان  ، وهق الذي يعؼد لف الـَّحقيقن هذاالتَّعج 

 مطردتان:

قغة إولك:  ما َأْفَعَؾف. الصل

قغة الثاين:  َأْفِعؾ بف. والصل

قغة إولك: ـَ الصدَق! ما أجؿَؾ هـًدا! وكؼقلف:  فالصل ما أفعؾف، كحق: ما أْحَس

 . [17]طبس: (ک ک گ گ)، [175]البؼرة:  (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)

ؿقر، فقؼا ل: الصدُق ما أحسـف!، وهـٌد ما وطـد التَّعبقر طـ الؿتعجب مـف بالضَّ

قغة إولك.  أجؿؾفا!، ففذه الصِّ

قغة إخرى، ففل: أفعؾ بف، كؼقلؽ: أحِسـ بالصدِق، وأجِؿؾ هبـٍد،  وأما الصل

ؿقر، [28]مريؿ:  (جب حب خب)وكحق:  ب مـف بالضَّ ، وطـد التعبقر طـ الؿتعجَّ

 يؼال: الصدُق أحِسـ بف، وهـٌد أجِؿؾ هبا.
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قغة إولك حَ ؾؿُ رأكاه مـ أبقات الوالحريري فقؿا ق ، ولؿ "ما أفعؾف"ة ذكر الصِّ

قغة إخرى  بب كقُكفا إكثر يف آستعؿال، ولعؾ "أفِعؾ بف"يذكر الصِّ ، فؾعؾَّ السَّ

قغة إولك:  ـَ "السبب وهذا هق إضفر، أكَّف يتؽؾؿ طـ الؿـصقبات، فالصِّ ما أحس

قغة إخر"الصدَق  ـُ بالصدِق "ى، ، فقف مـصقب، وأما الصِّ ، فؾقس فقف "أحس

 مـصقب، فؾؿ يذكرها يف إبقات ولؽـ ذكرها يف الشرح.

 إذن، فؾؾتعجج الؼقاسل صقغتان: 

قغة إولك: ، فؾـتؽؾؿ طؾك إطراهبا. ما "ما أحَسـ الصدَق "ما أفعَؾف، كحق:  الصل

ـَ الصدَق! قغة؟ كحق: ما أحس  إطراب هذه الصِّ

ـَ الصدَق!"فـؼقل يف   "ما أحس

اسؿ، وهق كؽرة، بؿعـك شلٌء، فنذا كان اسًؿا واقًعا يف ابتداء الجؿؾة،  :"ما"

 مبتدأ يف محؾ رفع، وهق اسؿ كؽرة بؿعـك شلٌء. "ما"فقؽقن إطرابف مبتدًأ، فـ

ـَ "و ـَ زيٌد يف ما طؿؾف": فعؾ ماٍض، مثؾ ققلؽ: "أحس أكرَم زيٌد "، "أحس

ـَ "، فـ"فعؾأ"، ففذا فعؾ ماٍض طؾك وزن "أقبؾ زيدٌ "، "طؿرًوا فعٌؾ ماٍض  "أحس

ـف، وفاطؾف: مسترت، تؼديره  ـ، وأحسـ الشلء يعـل حسَّ ، يعقد إلك "هق"بؿعـك حسَّ

 الؿبتدأ، يعـل إلك كؾؿة شلء.

مػعقل بف، وجؿؾة الػعؾ والػاطؾ خرب الؿبتدأ، فؿعـك الجؿؾة  :"الصدَ  "و

ـَ الصدَق "ضاهريًّا:  ـ الصدَق، "ما أحس يعـل شلٌء ، يعـل: شلٌء طجقٌب حسَّ

 طجقٌب جعؾ الصدَق حسـًا. 

ج مـف ُيعرب طؾك أكَّف مػعقن بف،  -وهق الصد -فظفر مـ ذلؽ أن الؿتعجَّ

 فؾفذا دخؾ يف الؿـصقبات، فذكره الحريري، وهذا هق ققن الحريري: 

ووووج   وُتـَصووووُج إسووووؿاُ  يف التَّعج 

  

 َكْصووَج الَؿػاطقوووِؾ فووو  َتسوووَتعِجِج 

 ؾ لذلؽ بؼقلف: يعـل أكف مػعقل بف، ومثَّ   

ـَ زيوووًدا إذ َخَطوووا  تؼوووقُن موووا أحَسووو

  

 ومووووا أحوووودَّ سووووقَػُف حووووقـ َسووووَطا

قغة إولك. "سقَػ "و "زيًدا"فـ    مػعقٌل هبؿا، هذه الصِّ
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قغة إخرى وهل  دِق! فؽقػ كعرهبا؟  "أفعؾ بف"وأما الصِّ  كحق: أحِسـ بالصِّ

ـَ "فعؾ ماٍض، بؿعـك:  "أحِسـ"كؼقل:  صقغة إمر  ، ولؽـف جاء طؾك"َحُس

ؽقن، يعـل   طؾك السُّ
َ

مـ حقث الؾػظ فعؾ أمٍر، ومـ حقث الؿعـك  "أحسـ"فُبـل

 فعؾ ماٍض.

فاطؾ مرفقٌع محاًل، مجروٌر  "الصدِق "الباء حرف جر زائد، و :"بالصدِ  "

ـَ الصدُق،  ـَ الصدُق. فلصؾ الرتكقب: َحُس لػًظا بالباِء الزائدة، والتؼدير: َحُس

ـَ "فـ  ."أحِسـ"الؿاضل ُقؾَِب إلك صقغة فعؾ إمر، فؼقؾ  هذا الػعؾ "َحُس

هق الػاطؾ، وطرفـا أن فعؾ إمر ٓ يؽقن فاطؾف اسًؿا ضاهًرا، بؾ  "الصدق"و

لـا "أكت"فاطؾ فعؾ إمر لؾؿػرد ٓ يؽقن إٓ ضؿقًرا مسترتًا تؼديره  ، فؾؿا حقَّ

ـَ "الػعؾ الؿاضل  كليت بػاطؾف طؾك  ، َقُبح أن"َأْحِسـ"إلك صقغة فعؾ إمر  "َحُس

 صقرة اسؿ ضاهر.

كقػ كزيؾ هذا الؼبح؟ زدكا البا ، فؼؾـا: أحِسـ بووزيٍد، ففذه البا  الزائدة زيدت 

  زالة الؼبح، فـؼقن يف ا طراب: 

فاطٌؾ مرفقٌع محاًل، مجروٌر لػًظا بالباء الزائدة، والؿعـك الظاهري  الصدِ :

ـَ الصدُق ُحسـًا طجقبً   ا.لفذا إسؾقب: َحُس

، هذا فؼط مجرد تؼريب، وإٓ فننَّ "الؿعـك العام أو الؿعـك الظاهري"ققُلـا 

ب هق معـًك إكشائل، ولِـسؾؿ أيًضا مـ استـؽار بعضفؿ لفذا التؼدير يف كحق:  التَّعجُّ

 ففذا أسؾقب جائز مستعؿؾ، فؽقػ كجعؾف يف التؼدير؟  "ما أطظَؿ اهلَل!"

ركا بعظؿة اهلل، وهؽذا يؽقن التؼدير شلء طظقؿ أطؾؿـا بعظؿة اهلل، أ كؼقن: و ذكَّ

قغة إولك دون الثاكقة. -كؿا ذكركا-مـاسًبا لؿعـك الجؿؾة، والحريري  ذكر الصِّ

ب - -ثؿ إنَّ الحريري  ذكر شروَط ما ُيصاُغ مـف التَّعجُّ
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ة
ُّ
ؼج

َّ
 يُّ انت

ُ
صاؽ

ُ
 يا ٚ

َ
 شسٔط

ب ٓ ُيصاغ مـ كؾ شلء يف الؾغة، يعـل ٓ تت عجب مـ كؾ شلء، وإكَّؿا فالتَّعجُّ

ب مـ أشقاء معقـة يف الؾغة، وهل ما تقافر فقفا هذه الشروط، فؼال:  غُ ُيصا  التَّعجُّ

ـَ إلوووووووقانِ  بوووووووَ  مووووووو  وإْن تعجَّ

  

 أو َطاهووووووٍة َتحووووووُدُث يف إبوووووودانِ 

ـَ الث  عوووول   ـِ لفووووا فعووووً  ِموووو  فوووواب

  

 عووووؿَّ ائووووِ  بووووإلقاِن وإحووووَداِث 

 لَعوووواِج تؼوووقُن موووا أكَؼووووك َبَقووواَف ا  

  

ياِجل  ومووووووا أشوووووودَّ ُضؾَؿووووووَة الوووووودَّ

 كلخذ مـ ققلف أهؿ شروا ما يتعجج مـف: 

ـِ لفا فعاًل "كقكف فعاًل، قال الحريري:  فالشرا إون: ب ٓ  "فاب يعـل أن التَّعجُّ

يمخذ مـ إسؿاء الجامدة، ٓ تتعجب مـ جدار، مـ ماء، مـ أسد، هذه أسؿاء 

ب  إكَّؿا يؽقن مـ ماذا؟ مـ إفعال. جامدة، ٓ يتعجب مـفا، التَّعجُّ

ب مـ "مـ الثُّالثل"كقكف ثالثقًّا، قال الحريري:  الشرا الثاين: ، يعـل ٓ ُيتعجَّ

ب مـ  ، وٓ "اكطؾؼ"، وٓ مـ "دحرج"الرباطل والخؿاسل والسداسل، ٓ ُيتعجَّ

، يعـل مزيد "أفعؾ": إٓ أكَّفؿ اختؾػقا يف الرباطل الذي طؾك وزن "استخرج"مـ 

ب مـف "أكرم، وأقبؾ، وأططك، وأضؾؿ"هبؿزة يف أولف، مثؾ  ، فالجؿفقر مـعقا التَّعجُّ

ة  "أفعؾ"أيًضا ٕكف غقر ثالثل، وسقبقيف وبعض الؿحؼؼقـ أجازوا ذلؽ يف  خاصَّ

فعؾ رباطل،  "أضؾؿ"لسؿاطف طـ العرب، فؼالت العرب: ما أضؾؿ الؾقؾ! مع أن 

مـ الػعؾ  "أططك"بقن مـ كثرة إططائف، ويتعج "فالن ما أططاه لؾدراهؿ!"وقالقا: 

 الرباطل، وهؽذا. "أططك"

، فإغؾب يف إوصاف أن "أفعؾ"كقن القصػ مـف طؾك غقر  الشرا الثال :

، هذا تتعجب مـف "جالس"هق  "جؾس"، فالقصػ مثاًل مـ "أفعؾ"ٓ تؽقن طؾك 

 ."ضرب ففق ضارب"، "شرب ففق شارب". ومثاًل : "ما أجؾسف!"فتؼقل: 

خضر الشلء ففق "، مثؾ: "أفعؾ"ـ هـاك أشقاء القصػ مـفا طؾك وزن لؽ

يؽقن يف إلقان  "أفعؾ"، و القصػ "طؿل فالن ففق أطؿك"، و"أخضر
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ن مثؾ: أبقض، وأسقد، وأحؿر، وأزرق، إلك آخره. ويف اوالعققب، فػل إلق

 مثؾ: أطقر، وأطؿك، وأطرج، وأحقل.  -العاهات–العققب

، وهق الذي طبَّر طـف الحريري بؼقلف: "أفعؾ"ك فؿا كان القصػ مـف طؾ

، وٓ "الؾبـ ما أبقضف"ٓ يتعجج مـفا، يعـل ٓ تؼؾ مثً :  "إلقان أو طاهة"

ما أطقر زيًدا، ما ". أو تتعجج مـ َطَقِرِه فتؼقن: "ما أبقض هذا الثقب"تؼؾ: 

 ، وكحق ذلؽ. وهذا ققلف:"أحقلف

ـَ إلوووووووقانِ  بوووووووَ  مووووووو  وإْن تعجَّ

  

 ٍة َتحووووووُدُث يف إبوووووودانِ أو َطاهوووووو

ففذه ٓ يتعجب مـفا، لؽـ يؿؽـ أن كتعجب مـ هذه إشقاء بقاسطة فعؾ   

متقافرة فقف الشروط، ويؽقن طؾك حسب الؿعـك ومـاسب لؾغرض، فؿثاًل: 

ما "الخؿاسل، فـؼقل:  "اكطؾؼ"، كريد أن كتعجب مـ الػعؾ "اكطؾؼ محؿدٌ "

ما أققى "أو  "ما أسرع اكطالَقف!"أو  "ما أجؿؾ اكطالَقف!"أو  "أحسـ اكطالَقف!

 طؾك حسب الؿعـك الذي كريد. "اكطالقف!

ما أجؿؾ حؿرة "أو  "ما أجؿؾ حؿرتف!"، كؼقل: "أحؿر"كتعجب مـ  ومثً :

، "إطقر"، وكتعجب مـ "ما أضعػ حؿرتف!"أو  "ما أققى حؿرتف!"أو  "القرد!

تعجب لؽـ بقاسطة، وهذا الذي وهؽذا استطعـا أن ك "ما أقبح َطَقَره!"كؼقل مثاًل: 

 قال فقف الحريري:

ـَ الث  عوووول ـِ لفووووا فعووووً  ِموووو  فوووواب

  

 عووووؿَّ ائووووِ  بووووإلقاِن وإحووووَداِث 

 ومثَّؾ لذلؽ بؼقلف:   

 تؼووووقُن مووووا أكَؼووووك َبَقوووواَف الَعوووواِج 

  

ياِجل  ومووووووا أشوووووودَّ ُضؾَؿووووووَة الوووووودَّ

 ما أكَؼك َبَقاَض الَعاِج!  فؿثالف إون: 

 ب مباشرة مـ البقاض؟ ما الؿاكع مـ التَّعجُّ 

كقن البقاض مـ إلقان والعاهات، وما ذكره الحريري وشرحـاه  الجقاب:

ب مـ إلقان والعاهات.  هق ققل الجؿفقر أكف ٓ ُيتعجَّ
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 :التَّعذُّب مً األلْاٌ ّالعاٍات اختلفْا فَٔا علٙ ثالث٘ مراٍب ّ 

ب مـفا. جقزأكف ٓ ي إون:  التَّعجُّ

ب مـفا مطؾًؼا، فؼد ُسِؿَع طـ العرب ققلفؿ: ما أسقده! يجقز ا والثاين: لتَّعجُّ

، "أسقد"مـ  "أسقده"، و"أحؿؼ"مـ  "أحؿؼف"وما أبقضف! وما أحؿؼف! فـ 

 ."أبقض"مـ  "أبقضف"و

ب مـ إلقان والعاهات يف مسللتقـ: والؼقن الثال :  يجقز التَّعجُّ

 ما أبقضف! وما أسقده! يف البقاض والسقاد: ٕكَّف ُسِؿَع طـ العرب إولك:

اخؾقة، لقست يف  الثاكقة: يف ما كان داخؾقًّا معـقيًّا، يعـل يف العاهات الؿعـقيَّة الدَّ

العاهات الخارجقَّة، التل ُتَرى أو ُتشاَهد أو ُتؾَؿس، وإكَّؿا شلء داخؾل معـقي، 

ا أمر معـقي داخؾل، وقالقا: ما أبؾفف! وم "الُحؿؼ" كؼقل العرب: ما أحؿؼف! فـ

 أرطـف! وما أهقجف! وما أخرقف! ففذه كؾفا طققب وطاهات لؽـَّفا داخؾقَّة.

ف أكسبفا لؾؿسؿق .  والؼقن الثال  هق أرجح إققان: ٕكَّ

ب بالتَّـبقف طؾك أن  ب وصقغتقف، وكختؿ الؽالم طؾك التَّعجُّ هذا ما يتعؾؼ بالتَّعجُّ

ب يشبف أسؾقًبا آخًرا مـ حقث الؾػظ فؼط، وهق أسؾقب آستػفام، يف  التَّعجُّ

 ."ما أفعؾف"صقغتف إولك 

ؿاء!" مثؾ ققلؽ: ب،  "ما أحسـ السَّ إن تعجبت فنكَّؽ تليت بف طؾك صقغة التَّعجُّ

ؿاء!"فتؼقل:  ـَ السَّ ؿاء"فتـصب  "ما أحس طؾك أكَّف مػعقل بف، والؿعـك: أكَّؽ  "السَّ

ؿاء، وإن كان استػفاًما فتؼقل:  ؿاء؟ما أحس"تتعجب مـ حسـ السَّ ففذا  "ـُ السَّ

ؿاء؟ فتحتاج إلك جقاب، فتؼقل مثاًل: كجقمفا،  ـُ شلٍء يف السَّ سمال، يعـل ما أحس

 أو لقهنا، أو غققمفا، أو كحق ذلؽ.

قغة طرفـاها، طرفـا أن  ؿاء! ففذه الصِّ ـَ السَّ ـَ "فنن كان تعجًبا ما أحس هـا  "أحس

ؿاء"فعؾ ماٍض وفاطؾف مسترت، و  مػعقل بف. "السَّ

ؿاِء؟  ٓستػفا :ويف ا ـُ السَّ ـُ "اسؿ استػفام، لقس حرًفا، و "ما"ما أحس  "أحس

، "أحسـ، وأكرب، وأصغر، وأجؿؾ، وأقبح"اسؿ تػضقؾ، ولقس فعاًل ماضًقا، مثؾ: 
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ـُ "فصار اسًؿا، فـ ؿاء"اسؿ تػضقؾ، وهق مضاف، و "أحس  مضاف إلقف. "السَّ

 ؟ "أحسـ"آستػفامقَّة؟ واسؿ التػضقؾ  "ما"فؿا إطراب 

خرب مؼدم،  "ما"طؾك قاطدة إطراب أسؿاء آستػفام، سـؼقل: إن  الجقاب:

ؿاِء كجقمفا،  "أحسـ"و ـُ السَّ ؿاِء؟ تؼقل: أحس ـُ السَّ مبتدأ ممخر، فؼقلؽ: ما أحس

 خرب. "ما"مبتدأ، فقؽقن  "أحسـ"مبتدأ تؼابؾ  "أحسـ"فـ

ب وآستػفام، وبف كختؿ الؽال م طؾك هذا هذا التَّػريؼ بقـ أسؾقب التَّعجُّ

الباب، مع شؽركا لؽؿ طؾك حسـ استؿاطؽؿ، ودطائـا لؾجؿقع بالػائدة، واهلل 

 أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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ُ
زض

َّ
  انعاتغ ٔانؼشسٌٔاند

﷽ 
الم طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف  الة والسَّ الحؿد هلل َربِّ العالؿقـ، والصَّ

 ابف أجؿعقـ وأصح

ا بعد.   أمَّ

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف هذه الؾقؾة، لقؾة 

الثالثاء، الحادي طشر مـ شفر صػر، مِـ سـة تسع وثالثقـ وأربعؿائة وألػ، مِـ 

الدرس  -بنذن اهلل تعالك-لـعؼد فقفا  ♥هجرة الحبقب الؿصطػك 

 -لؾحريري البصري "ة اإلطرابحَ ؾمُ "ح السابع والعشريـ مـ دروس شر

. 
وكحـ يف إكاديؿقَّة اإلسالمقَّة الؿػتقحة، وهذا الدرس كعؼده يف مديـة 

 حرسفا اهلل. -الرياض

، "التَّعجب"الـافقة لؾجـس، وطؾك  "ٓ"يف الدرس الؿاضل كـا تؽؾؿـا طؾك 

، وطؾك "غراءاإل"سـتؽؾؿ طؾك الـَّصب طؾك  -إن شاء اهلل تعالك-ويف هذه الؾقؾة

 وأخقاهتا. "إنَّ "طؾك باب  -إن شاء اهلل تعالك-، وكذلؽ سـتؽؾؿ"التَّحذير"

، "التَّحذير"، وطؾك "اإلغراء"إذن، سقؽقن أول الدرس َطـ الـَّصب طؾك 

، وذكر بقتقـ يف الـَّصب "اإلغراء"ذكر بقتقـ يف الـَّصب طؾك  - -والحريري

 صفقب، فؾقتػضؾ. ، سقؼرؤها جؿقًعا أخقكا"التَّحذير"طؾك 

الم طؾك  الة والسَّ بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل َربِّ العالؿقـ، والصَّ

 رسقل اهلل، وبعد. الؾفؿ اغػر لشقخـا، والؿشاهديـ والؿشاهدات.
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صة ػهٗ "اإلغساء"
َّ
 انُ

 :  -قان الؿصـػ

 والـَّصج يف ا  وراِ   قوُر ُمؾَتوبِْس 

 

 ْس َوْهوووَق بػعوووٍؾ ُمضوووَؿرٍ فوووافَفْؿ وِقووو 

ا   تؼووووووقُن لؾّطالووووووِج ِخوووووو ن َبوووووورَّ

 

 ُدوكوووووَؽ بِشوووووًرا وطؾقوووووَؽ َطْؿوووووَرا 

ُرهْ     وَتـِصوووُج ا سوووَؿ الوووذي ُتؽووورل

 

 طووـ ِطووَقِف الػعووِؾ الووذي ٓ ُتظِفووُرهْ  

ُرهْ "  ِمـ أجؾ  "آسؿ"، هـا كؼطع هؿزة القصؾ يف "وَتـِصُج ا سَؿ الذي ُتؽرل

 أن يستؼقؿ البق .

 ُرهْ وَتـِصوووُج آسوووَؿ الوووذي ُتؽووورل 

 

 طووـ ِطووَقِف الػعووِؾ الووذي ٓ ُتظِفووُرهْ  

اهِ    مثوووووَؾ َمَؼووووواِن الَخاصِوووووِج إوَّ

 

  
ِ
 اهللَ اهللَ طبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووواَد اهلل

َيتؽؾؿ طؾقفا: الـَّصب طؾك  - -مـ الؿـصقبات التل َمازال الحريري 

 ."اإلغراء"، والـَّصب طؾك "التَّحذير"

 ما معـك ا  را ؟ هق أكؽ تغري بالشل  

ـٍ وحثُّف طؾقف لؽل يعؿؾ هذا  ا  را  لغة: هق تـبقف الؿخاصب طؾك أمٍر معق

 العؿؾ. هذا معـك اإلغراء يف الؾغة.

هق اسؿ مـصقب بػعؾ محذوف، تؼديره  وا  را  يف اصط ح الـحقيقـ:

 . هذا هق اإلغراء."الزم"كحق: 

ا التَّحذير، فالتَّحذير يف الؾغة: مـف،  هق تـبقف الؿخاصب طؾك أمٍر لؽل يحرتز وأمَّ

 ويحذر مـف، ويبتعد طـف.

ا التَّحذير يف اصط ح الـحقيقـ: ففق اسؿ مـصقب بػعٍؾ محذوٍف، تؼديره  وأمَّ

 ."احذر"كحق: 

ا فعؾ  ف إلك الؿخاصب، تطؾب مـف إمَّ ٓشؽ أنَّ هـاك أوامر وصؾبات كثقرة تقجَّ

دل طؾك أمٍر ما، أو تطؾب مـف ترك أمٍر ما، والحذر مـف، فاإلغراء يؽقن بؽؾ َما ي

والتَّحذير يف الؾغة يؽقن بؽؾ َما يدل طؾك التَّحذير مـ الشلء،  ،اإلغراء والحثِّ 
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 والتَّـػقر مـف، وصؾب آبتعاد طـف، وكحق ذلؽ. 

الة، أو اكتبف  فلك  إذا قؾ  ل كسان مثً : الة، أو حافظ طؾك الصَّ الزم الصَّ

الة: هذه كؾفا أسالقب إ ط يف الصَّ غراء، يعـل: تـبفف ٕمر ما لؽل لصالتؽ، أو ٓ تػرِّ

 يعؿؾف.

احذر هذا إمر، أو اكتبف لفذا إمر، أو اترك هذا إمر،  وإذا قؾ  لؾؿخاصج:

ز مِـ هذا إمر، أو ابتعد َطـ هذا إمر: هذا كؾف مِـ التَّحذير يف الؾغة، لؽـ  أو تحرَّ

اصطالح الـَّحقيقـ اإلغراء الؼقاسل يف اصطالح الـَّحقيقـ، والتَّحذير الؼقاسل يف 

 يؽقكان بلسالقب معقَّـة، فاإلغراء 

 :ّالتَّخرٓس الكٔاضٕ هلنا ثالث٘ اضتعناالت 

ر مِـف، أو آستعؿان إون:  وهق لؾتحذير ولإلغراء، ويؽقن بـػس اسؿ الؿحذَّ

 الُؿغرى بف، فتستعؿؾ هذا آسؿ مباشرة وتـصبف طؾك اإلغراء، أو طؾك التَّحذير. 

الة، تؼقل:  تريد أن مثان: الة"ُتغري بالصَّ الة."الصَّ  ، يعـل الزم الصَّ

، يعـل: احذر العؼقق. وتؼقل: "العؼقَق "أو تحذر مثاًل مـ العؼقق، فتؼقل: 

 ، يعـل: احذر إسد. "أسدَ "

ر مـف، أو الُؿغرى بف.  هذا آستعؿال إول، يؽقن بـػس آسؿ الؿحذَّ

ر مـف، والُؿغرى بف، ُيستع  ؿؾ طؾك ع عة أوجف:آسؿ الؿحذَّ

، أو تغري "إسَد إسدَ "بالتَّؽرار، فتحذر مـ إسد، فتؼقل:  القجف إون:

الة تؼقل:  الةَ "بالصَّ الَة الصَّ  ."الصَّ

الة والخشقعَ "بالعطػ، فتؼقل مثاًل:  والقجف الثاين: الة "الصَّ ، يعـل: الزم الصَّ

قكةَ "والخشقَع، وتؼقل:  قـَة والشَّ ؽِّ  : احذر السؽقـة والشقكة. ، يعـل"السِّ

الة يا طباد "يؽقن بال تؽرار وٓ ططػ، فتؼقل يف اإلغراء:  والقجف الثال : الصَّ

 . "إسَد يا محؿد"، أو تؼقل: "اهلل

وكؾ هذه إسؿاء الؿـصقبة يف هذه إوجف الثالثة، سقاء بالتَّؽرار، أو 

مػعقل بف لػعؾ بالعطػ، أو بال تؽرار وٓ ططػ: كؾفا مـصقبة طؾك أكَّفا 
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 محذوف. 

 هؾ الػعؾ محذوف وجقًبا أم جقاًزا؟ 

محذوف وجقًبا يف التَّؽرار والعطػ، وجقاًزا يف غقرهؿا، فلكت إذا قؾت: 

ح بالػعؾ، فال تؼؾ: "إسَد إسدَ " ، أو "احذر إسَد إسدَ "، ٓ يصؾح أن ُتصرِّ

ا إذا لؿ تؽرر ولؿ تعطػ فقصح"إسَد والـؿرَ "تؼقل:  ح بالػعؾ، وأن  ، أمَّ أن ُتصرِّ

الة، أو "تحذف الػعؾ، فتؼقل:  الة"الصَّ ، أو "إسَد يا محؿد"، ومثؾ: "الزم الصَّ

ر -، ففذا هق آستعؿال إول"احذر إسَد يا محؿد" يؽقن بـػس آسؿ الؿحذَّ

 مـف، أو الُؿغرى بف.

فٍة إلك وهق أيًضا لإلغراء ولؾتحذير: ويؽقن بلسؿاٍء مضاآستعؿان الثاين، 

ر، أو إلك ضؿقر الُؿغرى، فالؿخاصب الذي تحذره أو تغقره، تليت  ضؿقِر الؿحذَّ

ر "وصـَؽ "، أو "رأسَؽ "باسؿ، وتضقػف إلك ضؿقره، مثاًل تؼقل:  ، فلتقت بالؿحذَّ

ر، أو الُؿغَرى،   مـف، أو الُؿغرى بف، مضاًفا إلك ضؿقر ذلؽ الؿخاصب الؿحذَّ

  عة أوجف، كؿا سبؼ: وهذا آستعؿان أيًضا يؽقن طؾك ع

 ."وصـَؽ وصـَؽ "، أو "رأسَؽ رأسَؽ "بالتَّؽرار، فتؼقل:  القجف إون:

، أو "رأسَؽ والسقَػ "، أو "رأسَؽ والسؼَػ "بالعطػ، تؼقل:  القجف الثاين:

الة"، أو "وصـَؽ وآجتؿاعَ " ، "رأسَؽ والسقَػ ". فنذا قؾت مثاًل: "قؾبَؽ والصَّ

فعؾ مـاسب يدل طؾك تحذير، أو يدل طؾك إغراء، فنذا  ويؽقن التَّؼدير مـاسًبا، أي

ر مثاًل: احػظ رأسَؽ، واحذر السقػ، "رأسَؽ والسقَػ "قؾت:  ، هذا تحذير، فُتؼدِّ

ـْ رأسَؽ، واحذر السؼَػ."رأسَؽ والسؼَػ "وتؼقل:   ، يعـل: احػظ رأسؽ، أو ُص

ـْ وصـؽ، والزم "وصـَؽ وآجتؿاعَ " تؼقن: ، يعـل احػظ وصـؽ، أو ُص

 ، يعـل احػظ قؾبؽ، والزم الخشقع. "قؾبَؽ والخشقعَ "ٓجتؿاع. ومثؾ: ا

، يعـل احػظ "رأسَؽ "أٓ يؽقن بتؽرار وٓ بعطػ، فتؼقل:  والقجف الثال :

 ، يعـل احػظف، أو ُصـُْف."وصـَؽ "رأسؽ، 

كؾ هذه إسؿاء الؿـصقبة، تؽقن مـصقبًة طؾك أهنا مػعقٌل  وكؼقن هـا أيًضا:
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 جقًبا مع التَّؽرار والعطػ، وجقاًزا بغقرهؿا.بف لػعٍؾ محذوف و

ٍة باإلغراء، آستعؿان الثال :  ٍة بالتَّحذير، وبللػاٍظ خاصَّ يؽقن بللػاٍظ خاصَّ

تفا العرب باإلغراء. تفا العرب بالتَّحذير، وهـاك ألػاٌظ خصَّ  هـاك ألػاٌظ خصَّ

ة لؾتحذير، هل:  ضؿقر هذا  "إياك"وأخقاهتا،  "إياك"فإلػاظ الخاصَّ

 ."إياَك وإياِك، وإياكؿا، وإياكؿ، وإياكـ"الؿخاصب الؿـػصؾ، وأخقاهتا، وهل: 

  :إياَ  والعؼقَ  "، "إياَ  والشرَّ "وُتستعؿؾ بالعطػ، كحق". 

  إياَ  الشرَّ "وتستعؿؾ دون ططػ: كحق". 

  إياَ  مـ الشرل ": كحق "مـ"وتستعؿؾ مع حر  الجر" . 

ؿقر، فتؼقل: إياَك إياَك "، أو "إياَك إياَك والشر" ويجقز أن تؽرر هذا الضَّ

 ."إياَك إياَك مـ الشر"، أو "الشر

 وكقػ يؽقن التَّؼدير؟ كقػ كؼدر الػعؾ وكـصج؟ 

، ٓبد أن تليت "إياَك والشرَّ "مع العطػ: كحق  ، يؽقن التَّؼدير: إيَّاَك أحذر والشرَّ

ر، و ر واحَذِر الشَّ ركاه  "اكَ إي"القاو يف التَّؼدير، يعـل إياَك ُأحذِّ مػعقل بف لػعؾ قدَّ

ْره قبؾف؟   بعده. لؿاذا لؿ ُكؼدِّ

 لفا الصدارة(. "إيَّاك")ٕن 

 ٓ، الضؿائر لقس لفا الصدراة. 

 )ٕكَّفا ضؿقر مـػصؾ(.

ؿقر، فؽـت تؼقل يف  رت الػعؾ قبؾف ٓتَّصؾ بف الضَّ ٕكَّفا ضؿقر مـػصؾ، فؾق قدَّ

م "أحذر إياكَ "التَّؼدير: أحذرك. والصقاب أن تؼدر:  ، صار مػعقل بف، لؽـ تؼدَّ

 طؾك الػعؾ، والؿػعقل بف يجقز أن يتؼدم.

ؿقر مـ متصؾ  "أحذرك"وقد يؼال: إن التَّؼدير:  فؾؿا حذفـا الػعؾ، اكؼؾب الضَّ

 ، يعـل: واحذر الشر."والشر"إلك مـػصؾ: لؽل يؼقم بـػسف ويستؼؾ. 

 آخر. : مػعقل بف لػعؾ"الشر"مػعقل بف لػعؾ، و "إياكَ "إذن، 

، هـا ما فقف واو، كقػ يؽقن التَّؼدير؟ يعـل: أحذرك "إياَك الشرَّ "وإذا قؾت: 
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. فالتَّحذير هـا كصب الؿػعقلقـ.  الشرَّ

."إياَ  مـ الشرل "وإذا قؾ :   ، يؽقن التَّؼدير: أحذر  مـ الشرل

ركاه ما حؽؿ حذفف؟   وهذا الػعؾ الذي قدَّ

ؾًؼا، يعـل يف كؾ إوجف، سقاٌء يف التَّحذير مط "إياكَ "واجب الحذف مع 

.
ٌّ

 ططػت، أو جررت، أو لؿ تعطػ ولؿ تجر: ٕن هذا إسؾقب أسؾقٌب سؿاطل

َـّ والتربَج "، "إياكؿا والتلخرَ "، "إياكؿ والؿخالػةَ "تؼقل:   ، وهؽذا. "إياك

ة بالتَّحذير، إياَك وأخقاتف.  هذه إلػاظ الخاصَّ

ة باإلغراء، هل:  ، "طؾقؽ زيًدا"، كحق: "دوكؽ"و طؾقؽ"وإلػاظ الخاصَّ

يعـل  "دوكَؽ الؿاَل ". كقػ يؽقن التَّؼدير؟ يعـل: الزم زيًدا، و"دوكؽ الؿاَل "و

ر الػعؾ الذي يـاسب الؿعـك.  الزمف، أو خذ مـف ما تريد، وكحق ذلؽ، يعـل تؼدِّ

ًٓ بف، فـ "دوكؽ"و "طؾقؽ"فـ  "طؾقؽ"هـا مِـ أسؿاء إفعال التل تـصب مػعق

مػعقٌل بف،  "زيًدا"بؿعـك الزم، والػاطؾ مسترت وجقًبا تؼديره أكت، واسؿ فعؾ، 

اسؿ فعٍؾ  "دوكؽ"، يعـل: الزم الؿال، وخذ مـف ما تريد، فـ"دوكَؽ الؿاَل "وكذلؽ 

 مػعقٌل بف. "الؿال"بؿعـك الزم، وفاطؾف مسترت وجقًبا تؼديره أكت، و

 طر:مـ الشقاهد التل جا ت يف التَّحذير وا  را : ققن الشا

 فنيووووووا  إيووووووا  الِؿوووووورِاَ  فنكووووووف 

 

 إلوووك الشووورل دطووواٌ  ولؾشووورل جالِوووُج  

 هذا مـ أي أسؾقب؟ مـ أي استعؿال؟ إول أو الثاين أو الثالث؟  

 ."إياك"هذا مـ الثالث؟ بؾػظ معقـ وهق: 

 قان: 

 أخوواَ  أخووواَ  إن مووـ ٓ أخوووا لوووف

 

 كسووواٍ  إلوووك الفقجوووك بغقووور سووو ِح  

 تعؿال؟ يعـل: الزم أخاك، مـ أي اس 

 مـ إسؾقب الثاين، اسؿ مضاف إلك ضؿقر الُؿغرى.

 قان: 

ووع   إيوواَ  وإمووَر الووذي إن تقسَّ

 

 موووقارده ِووواق  طؾقوووؽ الؿصوووادرُ  
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 مـ إسؾقب الثال .

 إيوووواَ  أن تعووووَظ الرجوووواَن وقوووود

 

 أصووووبح  محتاًجووووا إلووووك الووووقطظِ  

 مـ إسؾقب الثالث. 

التَّؼدير: يعـل:  ، قالقا«الصَّ ة جامعةً »: -♥ -ومـ ذلؽ، ققلف

الة حالة كقهنا جامعًة إياهؿ،  الة جامعًة، ففق يغريفؿ بحضقر الصَّ احضروا الصَّ

الة"فـ : "جامعةً ": مػعقٌل بف بػعٍؾ محذوٍف تؼديره: احضروها والزمقها، و"الصَّ

 حال، وطؾك ذلؽ يؽقن اإلغراء هـا مـ أي آستعؿآت؟ آستعؿال إول.

ٓت، ويف كؾ استعؿال أوجف، هذا ٓ يعـل أن كؾ هذه كحـ ذكركا ثالثة استعؿا

آستعؿآت بجؿقع أوجففا طؾك قدٍر واحٍد مـ حقث كثرة آستعؿال، بعضفا 

ًٓ يف الؾغة، لؽـفا جؿقًعا واردة يف الؾغة.  أكثر استعؿا

 -بعد أن اكتفقـا مـ شرح التَّحذير واإلغراء، كعقد إلك أبقات الحريري

- قفا.وكـظر ماذا قال ف 

 قان يف ا  را : 

 والـَّصج يف ا  وراِ   قوُر ُمؾَتوبِْس 

 

 َوْهوووَق بػعوووٍؾ ُمضوووَؿرٍ فوووافَفْؿ وِقوووْس  

ف   ًٓ بف، واِح أكَّ معـك البق : الؿـصقب طؾك ا  را  ٓ َيؾتبس كقكف مػعق

َـّصج  مػعقٌن بف، وكاصبف فعؾ محذو  وجقًبا أو جقاًزا، ومثؾ ذلؽ ققلف أيًضا يف ال

 ر: طؾك التَّحذي

ُرهْ   وَتـِصوووُج آسوووَؿ الوووذي ُتؽووورل

 

 طووـ ِطووَقِف الػعووِؾ الووذي ٓ تووذكره 

 أيًضا مػعقل بف بػعٍؾ ٓ ُيذكر وجقًبا يف مقاضع، وجقاًزا يف مقاضع. 

 وققلف أيًضا يف ا  را : 

ا  تؼووووووقُن لؾّطالووووووِج ِخوووووو ن َبوووووورَّ

 

 ُدوكوووووَؽ بِشوووووًرا وطؾقوووووَؽ َطْؿوووووَرا 

ا"تؼقُل لؾّطالِب    ا، أو صادق ، "ِخالًّ َبرَّ ا، أو اخرت ِخالًّ َبرَّ يعـل: الزم ِخالًّ َبرَّ

ا يعـل -يعـل صديًؼا-ِخالًّ   يربُّك ويحػظ طفدك.-َبرَّ
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 فقؽقن هذا الؿثان مـ آستعؿان إون أو الثاين أو الثال ؟

 .(إول)

ا"، أما "ِخالًّ "مـ آستعؿال إول، أغرى بـػس آسؿ الُؿغرى بف وهق   "َبرَّ

.فـعت لخِ   الًّ

، هذا أيًضا مـ اإلغراء لؽـ مـ أي "ُدوكَؽ بِشًرا وطؾقَؽ َطْؿَرا" وققلف:

أي الزم  "طؾقَؽ ": أي الزم بِشًرا، و"دوكؽ"استعؿال؟ الثالث بللػاٍظ مخصقصٍة، 

 َطْؿَرا.

، هذا مثال طؾك التَّحذير، لؽـ مـ أي أسؾقب؟ "اهلَل اهللَ " وققلف يف التَّحذير:

 )إسؾقب إول(.

ر مـف، يعـل: احذروا اهلل، فال إو ل، كعؿ. هذا تحذير بـػس آسؿ الؿحذَّ

 تعصقه.

 ففذا ما يتعؾؼ بالـَّصب طؾك اإلغراء، والـَّصب طؾك التَّحذير.

 وأخقاهتا،  "إنَّ "كـتؼؾ لؾباب التالل، وهق باب 

 "إنَّ "، فؾفذا ذكر "إنَّ "مازال يتؽؾؿ طؾك الؿـصقبات، ومـ الؿـصقبات اسؿ 

 - -ا بعدما سبؼ يف الؿـصقبات، كبدأ بؼراءة ما ذكره الحريريوأخقاهت
 كستؿع إلك ذلؽ مـ إخ سعقد حسـ، تػضؾ.

 أحسـ اهلل إلقؽ. 

 باب إن وأخقاتفا قان أبق محؿد الؼاسؿ بـ طؾل الحريري: 
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 ٔأخٕاتٓا
ّ
 تاب إٌ
 وِسووووووووتٌَّة َتـَتِصووووووووُج إسووووووووؿا ُ 

  

 بفوووووووا كؿوووووووا َترَتِػوووووووُع إكبوووووووا ُ 

 َرَويوووووووَ  أو أمؾقَتوووووووا َوْهوووووووَل إذا  

  

 إنَّ وأنَّ يووووووووووا فَتووووووووووك ولقَتووووووووووا

َـّ وَطووووووْؾ     عووووووؿ كوووووولنَّ عووووووؿَّ لؽوووووو

  

 والؾ غووُة الؿشووفقرُة الُػصووَحك َلَعووْؾ 

 وإنَّ بالؽسوووووووووورِة ُأ   إحووووووووووُرِ    

  

 َتووولتل َموووَع الؼوووقِن وبعوووَد الَحِؾوووِػ 

 والوووووو ُ  تخووووووَتص  بؿعُؿقٓتَِفووووووا  

  

ـَ َفضوووووووُؾفا يف َذاتَِفوووووووا  لَقسوووووووَتبق

 ُف إنَّ إمقوووووووووَر طوووووووووادُن مثاُلووووووووو  

  

 وقوووود سووووؿْعُ  أنَّ زيووووًدا راِحووووُؾ 

 وققوووووووووَؾ إنَّ خالوووووووووًدا َلَؼووووووووواِد ُ   

  

 وإنَّ هـووووووووًدا َُٕبقَهووووووووا َطووووووووالِؿُ 

 وٓ ُتَؼوووووووّدْ  َخَبووووووووَر الُحووووووووروِ    

  

 إٓ َموووووَع الؿجوووووروِر والّظوووووُروِ  

 كؼوووووووووقلِفؿ إنَّ لِزيوووووووووٍد موووووووووآ  

  

 وإنَّ طـوووووووووَد طووووووووواِمرٍ ِجَؿوووووووووآ

 َد هووذي إحووُرِ  وإْن ُتووِزْد مووا بعوو  

  

 فووالّرفُع والـَّصووج ُأجقووَزا فوواطرِِ  

 والـَّصووووج يف َلقووووَ  لَعووووؾَّ أضَفوووورُ   

  

 ويف كووووولنَّ فاسوووووتِؿْع موووووا ُيووووومَعرُ 

-سبؼ لـا مـ قبؾ يف الؿرفقطات أن تؽؾؿـا طؾك الؿبتدأ والخرب، وطرفـا أهنؿا  

كان لؾجؿؾة آسؿقَّة، والجؿؾة آسؿقَّ  -الؿبتدأ والخرب ة يدخؾ طؾقفا هؿا الؿؽقِّ

كقاسخ، هذه الـقاسخ إذا دخؾت تمثِّر يف لػظ الجؿؾة آسؿقَّة، فؿـ هذه الـقاسخ 

وأخقاهتا، فتـصب الؿبتدأ ويسؿك اسؿفا،  "إنَّ "التل تدخؾ طؾك الجؿؾة آسؿقة: 

 وترفع خرب الؿبتدأ ويسؿك خربها، وهذا الباب معؼقد لفا.

وأخقاهتا، وطؿؾفا  "كان" بر:ومـ الـقاسم التل تدخؾ طؾك الؿبتدأ والخ

، فرتفع الؿبتدأ اسًؿا لفا، وتـصب الخرب خربًا لفا، وسقذكرها "إنَّ "طؽس طؿؾ 

 بعد هذا الباب. - -الحريري

وأخقاهتا، وهل  "ضــت" ومـ الـقاسم التل تدخؾ طؾك الجؿؾة آسؿقة:

ًٓ بف ثاكًقا. ، وتـصب الخرب مػعق ًٓ ًٓ بف أو  تـصب الؿبتدأ مػعق
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 وأخقاهتا. "إنَّ "سقؽقن طؾك باب  -إن شاء اهلل-الم أنوالؽ

 وأخقاهتا يعـل طائؾة، هذه العائؾة تتؽقن مـ كؿ كؾؿة؟  "إنَّ "

مـ ستة أحرف، مـ ست كؾؿات، هذه الؽؾؿات كقطفا أحرف، لقست أسؿاًء 

، بؾ أحرف، وهل:  ًٓ ، بػتح "أنَّ "، بؽسر الفؿزة وتشديد الـقن، و"إنَّ "وٓ أفعا

َـّ "، بتشديد الـقن، و"كلنَّ "وتشديد الـقن، والفؿزة  بتشديد الـقن، ففذه أربعة  "لؽ

 ."لقت"، والسادس: "لعؾ"أحرف مختقمة بـقٍن مشددة، والخامس: 

، قال "إنَّ محؿًدا كريؿٌ "، كلن تؼقل مثاًل يف: محؿٌد كريٌؿ، "إنَّ "وهق  فإون:

 . [172]البؼرة: (ڻ ۀ ۀ ہ)تعالك: 

 طؾؿُت أكَؽ مجتفٌد. كلن تؼقل: "أنَّ " و

 ، كلن تؼقل: كلنَّ طؾقًّا أسٌد."كلنَّ " و

َـّ " و  كحق: الطريُؼ صقيٌؾ، ولؽـَّف واضٌح. "لؽ

 كحق: لقت الشباَب طائٌد. "لقت" و

 . [189]البؼرة: (ەئ ەئ)كحق:  "لعؾَّ " و

ها:  وهذا هق ققن الحريري يف طدل

 َوْهوووووووَل إذا َرَويوووووووَ  أو أمؾقَتوووووووا

  

 لقَتوووووووووواإنَّ وأنَّ يووووووووووا فَتووووووووووك و

َـّ وَطوووووْؾ     عوووووؿ كووووولنَّ عوووووؿَّ لؽووووو

  

 والؾ غووُة الؿشووفقرُة الُػصووَحك َلَعووْؾ 

 ."َطْؾ "إذن، هذه ستة أحرف ذكرها الحريري، السادس مـفا كؿا ذكر هق:  

عؿ ذكر الحريري أنَّ هذا الحر  فقف أكثر مـ لغة، وذكر أشفر لغتقـ يف هذا 

 الحر :

 قرة الػصقحة كؿا ذكر.وهل الؾغة الؿشف "لعؾ" فالؾغة إولك هل:

 بحذف الالم إولك.  "طؾَّ " والؾغة الثاكقة:

ة طدَّ هذه إحرف، ولؽـَّف لؿ يذكر معاكقفا، حَ ؾؿُ يف ال -كؿا رأيـا-والحريري

 فؿا معاين هذه إحرف؟

 يف شرحف، وذكرها الـحقيقن أيًضا: - -ذكرها
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 : لؾتقكقد."أنَّ " إنَّ و" فـ

ا قؿٌر، يعـل: لقست قؿًرا يف الحؼقؼة، ولؽـفا  تؼقل: لؾتَّشبقف: "كلنَّ " و كلنَّ هـدًّ

 ُتشبف الؼؿر.

َـّ " و وهق أن تليت بؽالم ثؿ تستدرك طؾقف شقًئا، فتؼقل:  ل ستدرا : "لؽ

 ."لؽـَّف بخقٌؾ "، ثؿ تستدرك وتؼقل: "محؿٌد شجاعٌ "

ثؾ: وهق صؾب إمر. فنن كان التَّؿـِّل بػعؾ التَّؿـِّل، م لؾتَّؿـلل: "لق "و

)أتؿـك، يتؿـك زيٌد، كتؿـك(: فالتَّؿـِّل حقـئذ هق صؾب إمر طؿقًما، سقاٌء كان 

مؿؽـًا أم غقر مؿؽـ، فتؼقل: أتؿـك أن أكجح، وأتؿـك لؽ الخقر، وأتؿـك دخقل 

، «َمـ تؿـك فؾُقعظؿ إمـقة»الجـة، وأتؿـك اكتصار اإلسالم، وهؽذا، ويف الحديث: 

 .♥ -أو كؿا قال

ا إذا كا ، فالتَّؿـِّل حقـئذ يؽقن لؾؿستحقؾ أو العسقر، "لقت"ن التَّؿـِّل بحرف أمَّ

، "لقتـل ُأصعؿ الحجاج". والعسقر كحق: "لقت الشباَب طائدٌ "فالؿستحقؾ كحق: 

 وكحق ذلؽ.

َـّ أنَّ التَّؿـِّل مطؾًؼا ٓ يؽقن إٓ يف الؿستحقؾ أو  بعضفؿ التبس طؾقف إمر، فظ

قاب الذي يف كتب الؾغة ويف كالم العرب أنَّ العسقر، وهذا غقر صحقح، بؾ ا لصَّ

، ففذا "أتؿـك، أو يتؿـك، أو التَّؿـِّل"التَّؿـِّل إذا كان بػعؾ التَّؿـِّل، يعـل بالػعؾ: 

يؽقن لؿجرد صؾب أن يؽقن إمر لؽ، سقاٌء كان مؿؽـًا، أو لؿ يؽـ مؿؽـًا، 

 ـك مـ اهلل الجـَّة.فقصح أن تؼقل: أتؿـك لؽ الخقر، وأتؿـك لؽ التقفقؼ، وأتؿ

ا إذا كان التَّؿـِّل بالحرف  هل التل ٓ تؽقن إٓ لتؿـل  "لقت"، فـ"لقت"وأمَّ

الؿستحقؾ، أو تؿـل العسقر، فػرق بقـ التَّؿـِّل بػعؾ التَّؿـِّل، وبقـ التَّؿـِّل بالحرف 

 ."لقت"

ا  ل والتَّققع: التَّرجل لؾؿحبقب، والتَّققع مـ الؿ "لعؾ"وأمَّ ؽروه، يعـل لؾتَّرجِّ

 ، إذا كـت ترغب يف ذلؽ وتحبف. "لعؾَّ محؿًدا كاجٌح "مثاًل تؼقل: 

: ٕكَّؽ تتققع هذا الؿؽروه وتخاف مـف. "لعؾَّ العدو يفجؿ" وتؼقن مثً :
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، ففذا ترجٍّ أو تققع؟ طؾك حسب الؿعـك، إذا كـت تحب "وتؼقل: لعؾَّ زيًدا يزوركا

، وإذا كـت تؽ ره زيارتف فقؽقن الؿعـك تققع. إذن، هذه زيارتف فقؽقن الؿعـك ترجٍّ

 وأخقاهتا.  "إن"معاين 

 وأخقاهتا؟  "إنَّ "وأخقاهتا؟ وما إطراب  "إنَّ "ما طؿؾ 

طؿؾفا: تـصب الؿبتدأ ويؽقن اسًؿا لفا، وترفع خرب الؿبتدأ ويؽقن خرًبا لفا. 

 كإمثؾة السابؼة.

 يف كػسفا، فؽقػ ُتعرب؟  "إنَّ " و

راب الحروف، ُكبقِّـ كقطفا، كؼقل: حرُف تقكقد، أو هذه حروف، إذن ُتعرب إط

. ثؿ ُكبقِّـ حركة بـائفا: مبـل طؾك الػتح. ثؿ كبقِّـ حؽؿفا  ٍـّ حرف تشبقف، أو حرف تؿ

 اإلطرابل: ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.

 وهذا ققن الحريري:

 وِسووووووووتٌَّة َتـَتِصووووووووُج إسووووووووؿا ُ 

  

 بفوووووووا كؿوووووووا َترَتِػوووووووُع إكبوووووووا ُ 

 ، ُكعرب:"إنَّ اهلَل غػقرٌ "ق: ُيبقِّـ طؿؾفا، كح  

 : حرف تقكقد. "إنَّ "

 )حرف تقكقد وكصب(.

حرف الـصب، إكَّؿا  "لـ"ما كؼقل كصب: ٕكَّف لقس حرف كصب، لقس مثؾ 

هذا حرف َرفع وكصب، فنذا أردت أن ُتؽؿؾ، تؼقل: حرف تقكقد، يـصب اسؿف، 

تقكقد، ويرفع خربه، ما تؼقل حرف كصب، وٓ حرف رفع. إكؿا تؼقل: حرف 

 يـصب اسؿف، ويرفع خربه، مبـل طؾك الػتح، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.

 : اسؿ إنَّ مـصقب، وطالمة كصبف الػتحة. "اهلل"واسؿ 

 : خرب إنَّ مرفقع، وطالمة رفعف الضؿة."غػقرٌ "

 فرَح إستاُذ ٕكََّؽ مجتفٌد.  مثان:

 فعٌؾ ماٍض، مبـل طؾك الػتح، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. فرَح:

 فاطٌؾ مرفقٌع، وطالمة رفعف الضؿة. ستاُذ:إ
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 الالم حرف جر، مبـل طؾك الؽسر، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.  ٕكََّؽ:

، هذا حرف تقكقد، يـصب اسؿف، ويرفع خربه، مبـل "ٕكََّؽ "يف ققلؽ:  "أنَّ "

 طؾك الػتح، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. 

 طؾك : اسؿ أنَّ يف محؾ "ٕكَّؽ"والؽاف، كاف الؿخاصب يف 
ٌّ

كصب، مبـل

 الػتح.

ؿة.  "أنَّ "خرب  مجتفٌد:  مرفقع، وطالمة رفعف الضَّ

مسللًة مفؿًة يف هذا الباب، وهل: الػر   - -عؿ بعد ذلؽ ذكر الحريري

 بػتح الفؿزة، فؼان:  "أنَّ "بؽسر الفؿزة، و "إنَّ "بقـ 

 وإنَّ بالؽسوووووووووورِة ُأ   إحووووووووووُرِ  

  

 َتووولتل َموووَع الؼوووقِن وبعوووَد الَحِؾوووِػ 

حرف واحد، مرًة يليت بؽسر الفؿزة يف مقاضع،  "أنَّ "و "إنَّ "يريد أن يؼقل: إن   

 ومرًة يليت بػتح الفؿزة يف مقاضع. 

 :"إنَّ "عؿ ذكر َمقِعقـ مفؿقـ ِمـ َمقاِع كسر هؿزة 

بعد الؼقل، فنهنا تؽقن مؽسقرة الفؿزة،  "إنَّ "بعد الؼقل، إذا وقعت  إون:

 ."قاَل إستاُذ أنَّ "، ما كؼقل: "قضقَع مفؿٌ قاَل إستاُذ إنَّ الؿ"كحق: 

 (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ)،  [25]مريؿ: (ڈ ژ ژ ڑ)قال تعالك: 

 . [115]الؿائدة:

بعد الَؼَسؿ، فنكَّفا تؽقن مؽسقرة الفؿزة،  "إنَّ "إذا وقعت  الؿقِع الثاين:

 إنَّ محؿًدا مسافرٌ "تؼقل: 
ِ
-1]العصر: (ٻ ٻ ٻ پ ٱ ٻ)، "واهلل

 ڤ ڤ)بالؽسر، قال تعالك:  "إنَّ "بالعصر، فؾفذا جاءت  هذا َقَسؿ مـ اهلل [3

: ٕكَّفا بعد (ڈ)، فؽسر [2-1]البؼرة: (ڦ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ، قسؿ بالؼرآن الؽريؿ. [3]يس: (ڦ ڦ)الؼسؿ 

 ُتؽسر يف كؿ مقضع؟ يف مقضعقـ. "إنَّ "إذن ذكر الحريري أن 

عقـ يف مقضعقـ آخريـ مفؿقـ، كضقػفؿا طؾك الؿقض "إنَّ "وأيًضا ُتؽسر 

 السابؼقـ، فـُؽؿؾ وكؼقل: 
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يف ابتداء الجؿؾة،  "إنَّ "يف آبتداء، إذا وقعت  :"إنَّ "الؿقِع الثال  يف كسر 

، إذا "أنَّ محؿًدا كريؿٌ "، ٓ تؼقل: "إنَّ محؿًدا كريؿٌ "فتؽقن مؽسقرة، كؼقلؽ: 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) "إنَّ الـَّفاَر جؿقٌؾ "، "إنَّ العؾَؿ كافعٌ "ابتدأت تؼقل: 

 ، وهؽذا. [1]الؽقعر: (ڎ ڎ ڈ)،  [1:]الؼدر

: إذا وقعت إنَّ قبؾ ٓم آبتداء، وسقليت الؽالم  الؿقِع الرابع لؽسر هؿزة إنَّ

جاءت قبؾ الالم، يف  "إنَّ "، هذه "طؾؿُت إنَّ محؿًدا لؽريؿٌ "طؾقفا بعد قؾقؾ، كحق: 

ؼقل: ، كؿا سقليت، فـ"أنَّ "، لقٓ هذه الالم، ٓكػتحت هؿزة "لؽريؿٌ "ققلـا: 

طؾؿُت إنَّ محؿًدا "، فؾؿا جاءت الالم كسركا الفؿزة، "طؾؿُت أنَّ محؿًدا كريؿٌ "

، لقجقد الالم يف  [1]الؿـافؼقن: (ڳ ڱ ڱ ڱ)، قال تعالك: "لؽريؿٌ 

 .(ڱ)

ًٓ  "إنَّ "ومع ذلؽ ففؿزة  ُتؽسر أيًضا يف مقاضع أخرى، وُتػتح يف مقاضع، فبد

، كريد أن كلخذ "إنَّ "ومقاضع كسر هؿزة ، "إنَّ "مـ أن كتتبَّع مقاضع فتح هؿزة 

ة التل تضبط لـا هذه الؿسللة، ففـاك قاطدة طامة لؽسر هؿزة  ، "إنَّ "الؼاطدة العامَّ

، إذا ففؿـاها استغـقـا هبا طـ جؿقع هذه الؿقاضع، والؼاطدة يف "إنَّ "وفتح هؿزة 

ت  ُسدَّ مسدَّ مسدَّ الؿصدر ُفتحت هؿزهتا، وإذا لؿ تَ  "إنَّ "ذلؽ تؼقل: )إذا سدَّ

 الؿصدر، ُكسرت هؿزهتا(.

 يف ألػقتف:  ويف ذلؽ يؼقن ابـ مالؽ 

 َوَهْؿوووَز إِنَّ اْفوووَتْح لَِسووودل َمْصووووَدرِ 

 

َها َوفِووووك ِسووووَقى َذاَ  اْكِسوووورِ    َمَسوووودَّ

وتحذف اسؿفا وخربها، وتضع مؽان  "إنَّ "إذا أمؽـ أن تحذف معـك ذلؽ:  

مػتقحة الفؿزة: ٕن الؿصدر سدَّ  "إنَّ "الجؿقع مصدر الخرب، فؿعـك ذلؽ أن 

ها، وإذا لؿ يؿؽـ ذلؽ، يعـل لق حذفت  واسؿفا وخربها، ووضعت  "إنَّ "مسدَّ

 "إن"ة زمؽاهنا مصدر الخرب وفسد الؿعـك فقجب حقـئٍذ كسر هؿ

 ؟ "إنَّ الطالَب مجتفدٌ "، أو "أنَّ الطالَب مجتفدٌ "يعجبـل  كؼقن مثً :

يعجبـل ": ٕن التَّؼدير "الطالَب مجتفد أنَّ "بالػتح،  "أنَّ "يعجبـل  كؼقن:
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واسؿفا وخربها، وتضع مؽاهنا مصدر الخرب  "أنَّ "، تحذف "اجتفاد الطالب

 ، فقصقر الؿعـك: يعجبـل اجتفاد الطالب."اجتفاد"

 طؾؿُت أكَّؽ مسافر، أو طؾؿت إكَّؽ مسافر؟ مثان:

 بالػتح: ٕن التَّؼدير: طؾؿت سػرك. "طؾؿت أكَّؽ مسافر"

 ؟"إلكَّف متلخر"، أو "ٕكَّف متلخر"طاقبتف  :مثان

 : ٕن التَّؼدير: طاقبتف لتلخره."ٕكف متلخر"

، هؾ تحذف إنَّ واسؿفا وخربها؟ "إنَّ الطالُب مجتفدٌ "لق قؾت:  مثان:

 ، ما صار لؾجؿؾة معـك."اجتفاد الطالب"وتؼقل: 

 ."إنَّ "ة ، هؾ تؼقل: واهلل ففؿل؟ ٓ، فتؽسر هؿز"واهلل إين فاهؿٌ " مثان:

، هؾ تؼقل: خالٌد خقُفُف؟ ما يؽقن لفا معـك، إذن "خالٌد إكَّف خائٌػ " مثان:

 ."إنَّ "تؽسر هؿزة 

ها ُتؽسر، كؿا قان  ها ُتػتح، وإذا لؿ يسدَّ الؿصدر مسدَّ فنذا سدَّ الؿصدر مسدَّ

 ابـ مالؽ: 

 َوَهْؿوووَز إِنَّ اْفوووَتْح لَِسووودل َمْصووووَدرِ 

 

َها َوفِووووك ِسووووَقى َذا   َ  اْكِسوووورِ َمَسوووودَّ

إذا صبَّؼـا هذه الؼاطدة، سـجد أنَّ لؽسر الفؿزة مقاضع كثقرة، ولػتحفا مقاضع  

كثقرة، فال حاجة لذكر هذه الؿقاضع الؽثقرة، وإكَّؿا كـتؼؾ لؾبقت التالل، الذي ذكره 

التل هل أم الباب،  "إنَّ "وذكر فقف خاصقًة مـ خصائص  - -الحريري

 فؼال: 

 قٓتَِفووووواوالووووو ُ  تخوووووَتص  بؿعؿُ 

  

ـَ َفضوووووووُؾفا يف َذاتَِفوووووووا  لَقسوووووووَتبق

لفا خصائص، ومـ هذه الخصائص: جقاز دخقل ٓم آبتداء  "إنَّ "يؼقل:   

، يجقز أن ُتدخؾ الالم، "إنَّ محؿًدا جالٌس "بعدها، دون بؼقَّة أخقاهتا، تؼقل: 

، ولقت(، ٓ"إنَّ محؿًدا لجالٌس "تؼقل:  ، وكلنَّ  ، لؽـ إدوات إخرى: )أنَّ

تؼقل: لقَت محؿًدا جالٌس، لقَت محؿًدا لجالٌس. ما يليت، ففذه مـ خصائص 

 : ٕهنا أم الباب."إنَّ "
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محؿٌد " وهذه ال   هل ٓ  آبتدا  التل تدخؾ طؾك الؿبتدأ، لق قؾ :

ك ٓم آبتداء: ٕهنا "لؿحؿٌد جالٌس "، يؿؽـ أن تمكد بالالم فتؼقل: "جالٌس  ، ُتسؿَّ

، كان "إنَّ محؿًدا لجالٌس "مثؾ:  "إنَّ "لؽـ طـدما دخؾت طؾك تدخؾ طؾك الؿبتدأ، 

الؼقاس أن تدخؾ أيًضا طؾك الؿبتدأ فُقؼال: إنَّ لؿحؿًدا جالٌس، وهذا سقمدي إلك 

اجتؿاع حرفقـ لفؿا معـك واحد وهق التقكقد، فؽره العرب ذلؽ، فزحؾؼقا الالم 

 لالم.وبقـ ا "إنَّ "إلك داخؾ الجؿؾة، بحقث يػصؾ أي فاصؾ بقـ 

 ، تؼقل: إنَّ محؿًدا لجالٌس."إنَّ محؿًدا جالٌس " فنذا قؾ :

، تؼقل: إنَّ محؿًدا لػل البقِت جالٌس، "إنَّ محؿًدا يف البقِت جالٌس " لق قؾ :

 يؽػل أي فاصؾ.

 ، تؼقل: إن محؿًدا لفق الجالُس."إنَّ محؿًدا هق الجالُس " لق قؾ :

 يف البقِت لؿحؿًدا، فتػصؾ بقـفؿا. ، تؼقل: إنَّ "إنَّ يف البقِت محؿًدا" لق قؾ :

 (ۈئ ۈئ ېئ ېئ) [12]آن طؿران: (ڳ ڱ ڱ ڱ)قال تعالك: 

 (ک ک ک)،  [6]الرطد: (ٿ ٿ ٿ ٹ)،  [318]البؼرة:

 . وهؽذا، ففذه خاصقة مـ خصائص إنَّ ولفا أيًضا خصائص أخرى. [11]الػجر:

ة أحؽا ، عؿ الحريري مثَّؾ لفذا الباب بعدة شقاهد، قصد فقفا أن تؽقن لعدَّ 

 فؼان: 

 مثاُلوووووووووُف إنَّ إمقوووووووووَر طوووووووووادُن 

  

 وقوووود سووووؿْعُ  أنَّ زيووووًدا راِحووووُؾ 

 وققوووووووووَؾ إنَّ خالوووووووووًدا َلَؼووووووووواِد ُ   

  

 وإنَّ هـووووووووًدا َُٕبقَهووووووووا َطووووووووالِؿُ 

 مؽسقرة الفؿزة. "إنَّ " ، مثال لـ"إنَّ إمقَر طادُل "فؼقلف:   

 ."أنَّ " ، مثال لـ"قد سؿْعُت أنَّ زيًدا راِحُؾ " وققلف:

، هـا يجب كسر الفؿزة: ٕكَّفا وقعت بعد "وققَؾ إنَّ خالًدا َلَؼاِدمُ " لف:وقق

 الؼقل.

مثؾ خرب  "إنَّ "، يريد أن يؼقل: إنَّ خرب "وإنَّ هـًدا َُٕبقَها َطالِؿُ " وققلف:

، ويجقز أن "إنَّ إمقَر طادُل "الؿبتدأ، يجقز أن يؽقن مػرًدا، كإمثؾة السابؼة: 
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إنَّ زيًدا ُخؾؼُف "، أو جؿؾًة اسؿقًة مثؾ: "إنَّ زيًدا يركُض "ؾ: يؽقن جؿؾًة فعؾقة، مث

 ."إنَّ هـًدا َُٕبقَها َطالِؿُ "، "كريؿٌ 

، فالؽالم طؾقفا "إنَّ محؿًدا يف البقِت " فنن وقع  شبف الجؿؾة خبًرا، كؼقلف:

، كؼقل: إنَّ الخرب محذوف "محؿٌد يف البقِت "كقققع شبف الجؿؾة خربًا يف الؿبتدأ 

ـٌ أو مستؼٌر أو ثابٌت يف البقِت.ُمؼَ  ٌر بؽقٍن طاٍم، يعـل: إنَّ محؿًدا كائ  دَّ

إلك الدرس الؼادم:  -إن شاء اهلل تعالك-َيبؼك يف هذا الباب أبقات قؾقؾة، ُكرجئفا

ٓكتفاء هذا الدرس، وكشؽركؿ طؾك ُحسـ استؿاطؽؿ، وكسلل اهلل أن يجعؾ هذا 

 اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد. الدرس مبارًكا مػقًدا، واهلل أطؾؿ، وصؾك
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ُ
زض

َّ
  انثايٍ ٔانؼشسٌٔاند

﷽ 

 

الم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف  الة والسَّ الحؿد هلل َربِّ الَعالؿقـ، والصَّ

 وأصحابف أجؿعقـ 

ا بعد.   أمَّ

رس، وهق  فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف هذا الدَّ

رس الثَّ  ، لؾحريري "ة اإلطرابحَ ؾمُ "امـ والعشرون، مِـ دروس شرح الدَّ

 . -البصري
كحـ يف لقؾة الثالثاء، الثامـ طشر مـ شفر صػر، مِـ سـة تسع وثالثقـ 

يف إكاديؿقة  -♥-وأربعؿائة وألػ، مِـ هجرة الحبقب الؿصطػك

رس بحؿد اهلل يف مديـة الرياض  ا اهلل حرسف-اإلسالمقة الؿػتقحة، وكعؼد هذا الدَّ

 تعالك.

رس الؿاضل ُكـَّا تؽؾؿـا طؾك الـَّصب طؾك اإلغراء، والـَّصب طؾك  يف الدَّ

 -إن شاء اهلل-وأخقاهتا، ويف هذا الدرس "إنَّ "التحذير، وتؽؾؿـا أيًضا طؾك باب 

وأخقاهتا: ٕكَّف بؼل فقف أبقاٌت قؾقؾة، ثؿ كدخؾ بعد  "إنَّ "سـؽؿؾ الؽالم طؾك باب 

 وأخقاهتا بؿشقئة اهلل تعالك. "ما"وأخقاهتا، وباب  "كان"ذلؽ طؾك باب 

،  "إنَّ "بعد أن ذكر ألػاَ  باب  - -فالحريري وأخقاتفا، وأكَّفا ستة، )إنَّ

، ولق (، وذكر َطؿؾفا، وشقً ا ِمـ أحؽامفا، َذَهَج  ، ولعؾَّ ، وكلنَّ َـّ ، ولؽ  -وأنَّ

- :ُيؿثلؾ لفذا الباب، فذكر أكثر مـ مثان، يف ققلف  
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 ُف إنَّ إمقوووووووووَر طوووووووووادُن مثاُلووووووووو

  

 وقوووود سووووؿْعُ  أنَّ زيووووًدا راِحووووُؾ 

 وققوووووووووَؾ إنَّ خالوووووووووًدا َلَؼووووووووواِد ُ   

  

 وإنَّ هـووووووووًدا َُٕبقَهووووووووا َطووووووووالِؿُ 

ة أحؽام يف هذا  - -الحريري   خالػ بقـ هذه إمثؾة: لتؽقن أمثؾة لعدَّ

ا لفذا الباب، وهق ققلف:  ًٓ طامًّ ًٓ لـ، ث"إنَّ إمقَر طادُل "الباب، فذكر مثا  ؿ ذكر مثا

 ."وقد سؿْعُت أنَّ زيًدا راِحُؾ "الؿػتقحة الفؿزة وجقًبا، فؼال:  "أنَّ "

ًٓ لـ وققَؾ إنَّ "الؿؽسقرة ُوجقًبا: لقققطفا بعد الؼقل يف ققلف:  "إنَّ " وذكر مثا

 ."خالًدا َلَؼاِدمُ 

أنَّ  إلك  -، أشار"وإنَّ هـًدا َُٕبقَها َطالِؿُ " ويف الؿثان إخقر، وهق ققلف:

وأخقاهتا كخربِ الؿبتدأ يليت ُمػرًدا، ويليت جؿؾة، يليت مػرًدا كإمثؾة  "إنَّ "خرب 

ابؼة، وهل:   الثالثة السَّ

 : ففـا الؿبتدأ مػرد."إنَّ إمقَر طادُن "

وخربٍ،  أويليت جؿؾة، سقاٌء أكاكت هذه الجؿؾة جؿؾًة اسؿقًة، مؽقكًة مـ مبتد

 . "وإنَّ هـًدا َُٕبقَها َطالِؿُ "، وكؼقل الحريري: "إنَّ محؿًدا ثقُبف كظقٌػ "كؼقلؽ: 

إن محؿًدا "أم كاكت الجؿؾة جؿؾة فعؾقَّة، مؽقكة مِـ فِعؾ وفاطؾ، كؼقلؽ: 

فعؾ وفاطؾف مسترت تؼديره  "كجَح " ، فـ"إن محؿًدا كجَح ". وكؼقلؽ: "كجَح أخقه

 رب الجؿؾة.وهق مـ الخ "إنَّ " ، والجؿؾة مـ الػعؾ والػاطؾ الؿسترت خرب لـ"هق"

 حكى تقدٚى اخلرب ػهٗ االظى
تؽؾَّؿ طؾك ُحؽؿ ِمـ َأحؽا  هذا الباب، وهق حؽؿ  - -عؿ إنَّ الحريري

 تؼديؿ الخبر طؾك آسؿ يف هذا الباب، فؼان: 

 وٓ ُتَؼوووووووّدْ  َخَبوووووووَر الُحوووووووروِ  

  

 إٓ َموووووَع الؿجوووووروِر والّظوووووُروِ  

 كؼوووووووووقلِفؿ إنَّ لِزيوووووووووٍد موووووووووآ  

  

 َؿوووووووووآوإنَّ طـوووووووووَد طووووووووواِمرٍ جِ 

أصؾف خرب الؿبتدأ،  "إنَّ "أصؾف مبتدأ، وخرب  "إنَّ "قد ذكركا مـ قبؾ أنَّ اسؿ   

مع الؿبتدأ وخرب  "إنَّ "فؾفذا ُيؼال مـ حقث اإلجؿال: إصؾ أن تتػؼ أحؽام اسؿ 
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وأخقاهتا، فإصؾ يف اسؿ  "كان"مع الخرب، وهذا سـؼقلف أيًضا يف باب  "إنَّ "

تتػؼ أحؽامف مع الخرب، هذا مـ  "كان"ؿبتدأ، وخرب أن تتػؼ أحؽامف مع ال "كان"

حقث اإلجؿال والعؿقم، لؽـ هـاك أحؽاًما تختؾػ، وهل التل ُيـَصُّ طؾقفا يف 

 وأخقاهتا.  "إنَّ "الباب ولؿ ُيـَّص طؾقفا يف باب 

ومعـك ذلؽ أنَّ الخرب هـا ُحؽؿف ُحؽؿ الخرب يف باب الؿبتدأ والخرب، فنن كان 

ـَ الـَِّص طؾقف، فؾفذا ذكر الحريري الـَّص طؾك حؽؿ تؼديؿ الحؽؿ يختؾػ، فالب
د مِ

 ؟ "إنَّ "، فؿا حؽؿ تؼديؿ خرب "إنَّ "خرب 

ًٓ كسلن:  ؟ "إنَّ "ما معـك تؼديؿ خرب  أو

 تؼديؿ الخبر لف درجتان:

لك: م الخرب طؾك آسؿ فؼط، يعـل دون الـَّاسخ، يعـل  الدرجة إوَّ ا أن ُيؼدَّ إمَّ

 ـَّاسخ وبقـ اسؿ الـَّاسخ.يؼع الخرب بقـ ال

م الخرب طؾك الـَّاسخ كػسف، يعـل يليت الخرب ثؿ  والدرجة الثَّاكقة:  أن يتؼدَّ

 الـَّاسخ، ثؿ اسؿ الـَّاسخ.

م الخرب طؾك آسؿ فؼط يسؿقكف تقسط الخرب: ٕنَّ الخرب حقـئذ سقتقسط  تؼدُّ

 بقـ الـَّاسخ واسؿف، وهق أيًضا مـ صقر تؼديؿ الخرب.

، فلكت إذا قؾت: "إنَّ "الخربِ طؾك الـَّاسِخ كػسف ٓ يجقز مطؾًؼا يف باب  وتؼديؿُ 

م الخرَب طؾك الـَّاسِخ، فتؼقل: "إنَّ محؿًدا كريؿٌ " كريٌؿ إنَّ "، فال يجقز أن ُتؼدِّ

 ، هذا باتِّػاق."محؿًدا

ا تقسُط الخربِ بقـ الـَّاسخ واسِؿف، ففق الذي ذكره الحريري هـا، وحؽؿف:  وأمَّ

 لجقاز إٓ إذا كان الخربُ شبَف جؿؾٍة.طدم ا

 ما الؿراد بشبف الجؿؾة؟ ما ذكره الحريري يف ققلف: 

 "إٓ َمَع الؿجروِر والّظُروِ  "

 يعـل: ضرف الزمان وضرف الؿؽان، والجار والؿجرور. 

إنَّ كريٌؿ "، ففـا ٓ يجقز أن ُتقسط الخرب، فتؼقل: "إنَّ زيًدا كريؿٌ " فنذا قؾ :
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 ."محؿًدا

إنَّ يف البقِت "، جاز أن تقسط الخرب، فتؼقل: "إنَّ محؿًدا يف البقِت " قؾ : وإذا

 . "محؿًدا

إنَّ فقَق "، ضرف مؽان، جاز أن تؼقل: "إنَّ محؿًدا فقَق البقِت " وإذا قؾ :

 ، والشقاهد طؾك ذلؽ كثقرة."البقِت محؿًدا

، وكؼقل: لعؾ يف [11]الـقر:  (ڳ ڱ ڱ ڱ): قال 

ڇ )، وقال تعالك: [8]الشعرا :  (ۈئ ۈئ ېئ ېئ)تعالك: إمر خقًرا، وقال 

،  [13]الؿزمؾ: (ڱ ڱ ں)، وقال تعالك: [15]آكػطار:  (ڇ ڇ

 .[78]يقسػ:  (ی ی ی)وقال تعالك: 

 ومثان الحريري ققلف: 

 كؼوووووووووقلِفؿ إنَّ لِزيوووووووووٍد موووووووووآ

  

 وإنَّ طـوووووووووَد طووووووووواِمرٍ ِجَؿوووووووووآ

ؾك ُحؽٍؿ مـ أحؽامف، َختَؿ هذا الباَب بالؽ   ط - -عؿ إنَّ الحريري  

ائدة، بقَّـ ذلؽ الحريري يف ققلف:  "ما"وهق حؽؿ هذه الحرو  إذا اتَّصؾ  بو  الزَّ

 وإْن ُتووِزْد مووا بعووَد هووذي إحووُرِ  

  

 فوووالّرفُع والـّصوووُج ُأجقوووَزا فووواطرِِ  

 والـّصووووُج يف َلقووووَ  لَعووووؾَّ أضَفوووورُ   

  

 ويف كووووولنَّ فاسوووووتِؿْع موووووا ُيووووومَعرُ 

: إكَّؿا"عد هذه إحرف، فؼؾت يف ب "ما"إذا زيدت يؼقن:   : "، ويف "إنَّ أنَّ

: لؽـَّؿا"، ويف "أكَّؿا َـّ : كلكَّؿا"، ويف "لؽ : لقتَّؿا"، ويف "كلنَّ : "، و يف "لقتَّ لعؾَّ

، فؿا حؽؿفا حقـئذ مـ حقث اإلطؿال واإلهؿال؟ هؾ تعؿؾ هذا العؿؾ؟ أم "لعؾَّؿا

 ا مرفقطقـ؟يبطؾ طؿؾفا ويؽقن ما بعدها حقـئٍذ مبتدًأ وخربً

 بعد هذه إحرف فقجقز فقفا القجفان: "ما"إذا زيدت  قان:

ن:  اإلطؿال. إوَّ

 اإلهؿال.  الثَّاين:

اإلطؿال يعـل أكَّفا تبؼك طامؾًة هذا العؿؾ، فتـصُب اسَؿفا، وترفَع خربَها، 

إكَّؿا محؿًدا "زائدة، أي: كلهنا غقر مقجقدة، يعـل تؼقل:  "ما"وحقـئًذ تؽقن 
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 ، وهؽذا. "كلكَّؿا زيًدا أسدٌ " و ،"كريؿٌ 

اإلهؿال، يعـل إبطال طؿؾفا، فتؽقن حروًفا مفؿؾة لقس لفا  القجف الثَّاين:

طؿؾ، فقؽقن آسُؿ الذي بعدها مرفقًطا بآبتداِء، وآسُؿ التَّالل مرفقًطا طؾك أكَّف 

ًة لفا طـ العؿؾ،  "ما"خربُ الؿبتدأ، وحقـئٍذ تؽقن  فتؼقل يف مع هذه إحرِف كافَّ

 باإلهؿال. "إكَّؿا زيٌد كريؿٌ "باإلطؿال، أو  "إنَّ زيًدا كريٌؿ: إكَّؿا زيًدا كريؿٌ "

 وهذا هق ققل الحريري: 

 ."فالّرفُع والـّصُج ُأجقَزا فاطرِِ  "

طرفـا مـ الحريري أنَّ اإلطؿال واإلهؿال جائزان. ففؾ هؿا مستقيان يف 

 الجقاز؟ 

أحسـ مـ إهؿالفا، وإهؿال  "عؾَّ وكلنَّ لقت ول"ٓ، إطؿال  يؼقن الحريري:

َـّ " أحسـ مـ إطؿالفا، ثالثة اإلطؿال معفا أحسـ، وثالثة اإلهؿال  "إنَّ وأنَّ ولؽ

 معفا أحسـ.

، وكلنَّ "إنَّ الؿعـك مع  طؾَّؾقا ذلؽ فؼالقا: ا الؿعـك  "لقت، ولعؾَّ يختؾػ، وأمَّ

َـّ "مع   ٓ يختؾػ، ما معـك هذا الؽالم؟  "إنَّ وأنَّ ولؽ

، َأخَبرَت َطـ ُمحؿد بالؽرم، يعـل َأْثَبتَّ الؽرم "محؿٌد كريؿٌ "إذا قؾت أن: 

، فالؿعـك كػسف وهق إثبات "إنَّ محؿًدا كريؿٌ "، فؼؾت: "إنَّ "لؿحؿد، فنذا أدخؾت 

 الؽرم لؿحؿد، ولؽـؽ أكدتف. 

 . "طؾؿُت أنَّ محؿًدا كريؿٌ "، فتؼقل: "أنَّ "وكذلؽ 

َـّ "وكذلؽ  ، أيًضا إثبات "محؿٌد مستعجٌؾ ولؽـَّف كريؿٌ ": كلن تؼقل مثاًل  "لؽ

 الؽرم لف.

ابؼ، فؾفذا قالقا: إنَّ  د الؿعـك السَّ  "ما"ففذه الثالثة ٓ تغقِّر الؿعـك، وإكؿا ُتمكِّ

إذا دخؾت طؾقفا فإفضؾ معفا حقـئٍذ أن ُتفؿؾ: ٕنَّ وجقدها كعدمف يف التَّلثقر يف 

 الؿعـك.

لقت محؿًدا "ففذه ُتغقِّر الؿعـك، فلكت إذا قؾت: ، "لقت ولعؾَّ وكلنَّ "وأما 
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كلنَّ " ، و"لعؾَّ محؿًدا كريؿٌ "، تـػل أو تثبت الؽرم؟ تـػقف. وكذلؽ ققلؽ: "كريؿٌ 

ابؼ، فألكَّفا تمثِّر يف "محؿًدا كريؿٌ  ، تـػل الؽرم، إذا صار الؿعـك طؽس الؿعـك السَّ

 معفا أحسـ. "ما" الؿعـك وتعؽسف، فنطؿال

ص ما فحؽؿفا  "ما"ذكره الحريري: أنَّ هذه إحرف إذا اتَّصؾت بـ وُمؾخَّ

 حقـئذ جقاز اإلطؿال وجقاز اإلهؿال طؾك التَّػصقؾ السابؼ. 

ققٌل يف هذه الؿسللة لبعض الـحقيقـ، وهق ققل  - -وما ذكره الحريري

 ضعقػ: ٕكَّف ُيخالػ الؿسؿقع طـ العرب.

ا ققُن جؿفقِر الـَّحقيقـ يف هذه الؿس وأخقاهتا إذا اتصؾت هبا  "إنَّ " للة:وأمَّ

فا طـ العؿؾ، يعـل تبطؾ إطؿالفا وجقًبا، إٓ  "ما" ، ففل القحقدة "لقتؿا"فنكَّفا تؽػُّ

 التل ُسِؿَع فقفا طـ العرب اإلطؿال واإلهؿال، واإلطؿال فقفا أكثر.

محؿٌد "تؼقل:  -وهق الؿقافؼ لؾؿسؿقع طـ العرب-فعؾك ققل الجؿفقر

، "ما"، فنذا أدخؾت "إنَّ محؿًدا كريؿٌ ": ُتعَؿؾ، فتؼقل: "إنَّ "خؾت ، فنذا أد"كريؿٌ 

، فنذا لؿ "لقت"، وهؽذا يف البقاقل، إٓ "إكَّؿا محؿٌد كريؿٌ "وجب أن هتؿؾ فتؼقل: 

: ، فؼؾَت "ما"هبا  ؾَت ، فنذا وَص "لقَت محؿًدا كريؿٌ "ُتعؿؾ وجقًبا، فتؼقل:  "ما"تزد 

لقتؿا "، وجاز اإلهؿال: "لقتؿا محؿًدا كريؿٌ "، جاز اإلطؿال وهق إكثر: "لقتؿا"

ا، مـ الؼرآن ومـ كالم العرب."محؿٌد كريؿٌ   ، والشقاهد طؾك ذلؽ كثقرة جدًّ

 (ڃ ڃ چ چچ)، [98]صف:  (جئ حئ مئ)قال تعالك: 

 ، والشقاهد كثقرة يف ذلؽ، ولؿ يرد إطؿالفا يف شقاهد ثابتة يف الؾغة.[171]الـسا :

ا لق ، فجا  فقفا طـ   العرب إطؿالفا وإهؿالفا، ومـ ذلؽ ققن الشاطر:وأمَّ

 قالوو  أٓ لقتؿووا هووذا الحؿووا  لـووا

 

 إلوووووك حؿامتـوووووا أو كصوووووػف َفَؼووووودِ  

اهد يف ققلف:   ورد بالـَّصب، طؾك أنَّ  "الحؿامَ "، فؼقلف: "لقتؿا هذا الحؿامَ "الشَّ

 هامؾة لقس لفا طؿؾ. "لقتؿا"طؾك أنَّ  "الحؿامُ "طامؾة، وبرفع  "لقتؿا"

ِة هذا ا ة مشفقرة وهل: أن زرقا  القؿامة، التل كاك  معروفة بؼقَّ لبق  لف قصَّ

تف، وقال :  ا بصار، رأت حؿاًما َيطقر يف السؿا  فعدَّ
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 َلْقوووَ  الَحَؿووواَ  لَِقوووْف وكِْصوووَػُف َقِدَيووووْف 

 

 إلوووك َحَؿاَمتَِقووووْف َتووووؿَّ الَحَؿووواُ  ِمَقووووفْ  

: لق أن هذا الحؿام، فعـدما رأت الحؿام، حسبتف وطرفت طدده، ثؿ قالت 

وكصػ هذا الحؿام مع حؿامتل هذه لؽان العدد مائة، السمال: كؿ كان طدد 

 الحؿام يف الجق؟ 

 )ثؿاكقة وتسعقن(.

.ٓ 

 )أحسـ اهلل إلقؽ. ستة وستقن(.

كعؿ، الحؿام يف الجق طدده ست وستقن حؿامة، مع كصػف وهق ثالٍث 

ع حؿامتفا يتؿُّ الحؿام مائة. وثالثقـ، صار الؿجؿقع: تسًعا وتسعقـ حؿامة، وم

 وهل قصة مشفقرة طـد العرب. ولفذا قال الـابغة الذبقاين:

واحؽوووؿ كحؽوووؿ فتووواِة الحوووولل إذ 

 كظووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورت

 

 إلووووك حؿوووواٍ  ِشووووَراٍ  َواِرِد الثََّؿوووودِ  

 فحسووووبقه فووووللػقه كؿووووا ذكوووورت 

 

 سووتنا وسووتقـ لووؿ تووـؼص ولووؿ تووزدِ  

ؾوووو  مائووووة فقفووووا حؿامتفووووا   فؽؿَّ

 

 ؽ العوووددوأسووورط  حسوووبة يف ذلووو 

 وأخقاهتا.  "إنَّ "هذا ما يتعؾَّؼ بباب  

 وأخقاهتا. "كان"لِــتؼؾ بعده إلك الباب التَّالل، وهق باب 

 - -باب كان وأخقاهتا سـبدؤه كالؿعتاد بؼراءة ما قالف الحريري
 وكستؿع إلقف مـ إخ سعقد حسـ، فؾقتػضؾ.

ك اهلل وسؾؿ طؾك بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل ربَّ العالؿقـ، وصؾ

 سقدكا محؿد، وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.

 الؾفؿ ا ػر لـا ولشقخـا، ولؾؿستؿعقـ والؿشاهديـ، ولجؿقع الؿسؾؿقـ.

 : - -قان الؿصـػ

  



 e 

g h 
f  522 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

 تاب كاٌ ٔأخٕاتٓا

 وَطؽووووُس إنَّ يووووا ُأَخوووولَّ يف الَعَؿووووْؾ 

  

 كوواَن ومووا اكَػووؽَّ الػَتووك ولووؿ َيووَزْن 

 وهؽووووووذا أصووووووبَح عووووووّؿ أمَسووووووك  

  

 َبوووواَت عووووّؿ أِووووَحك وضووووؾَّ عووووؿ

 وصووواَر عوووؿ لووووقَس عوووؿ موووا َبوووورِْح   

  

 وموووا فتِووول فافَؼوووْف َبَقووواين الُؿتَِّضوووْح 

 وُأخُتفوووووووا موووووووا داَ  فاحَػَظـَْفوووووووا  

  

 واحووووَذر ُهووووديَ  أن َتزيووووَغ طـَفووووا

 تؼووووقُن قوووود كوووواَن إمقووووُر راكَبووووا  

  

 ولوووووؿ يوووووزْن أبوووووق طؾووووولٍّ َطاتَِبوووووا

 وأصووووبَح الَبوووورُد شووووديًدا فوووواطَؾؿِ   

  

 ٌد سوووواهًرا لووووؿ َيووووـَؿِ وبوووواَت زيوووو

 وَمووووـ ُيوووورِْد أن يجعووووَؾ إخبوووواَرا  

  

َماٍت فؾَقُؼوووووْؾ موووووا اخَتووووواَرا  ُمؼووووودَّ

 مثاُلووووُف قوووود كوووواَن َسووووْؿًحا وائِووووُؾ   

  

 وواقًػوووا بالبووواِب أِوووَحك الّسوووائُؾ 

 وإْن َتُؼووْؾ يووا قووقِ  قوود كوواَن الَؿَطوورْ   

  

 فؾسوووَ  تحَتوووواُج لفووووا إلووووك َخَبوووورْ 

 وهؽووووذا يصووووـَُع كووووؾ  مووووـ َكَػووووْ    

  

 بفوووا إذا ٍجووواَ ْت ومعـَاَهوووا َحوووَدْث 

 والَبووواُ  تخوووَتص  بؾوووقَس يف الَخَبووورْ   

  

 كؼوووقلِفؿ لوووقَس الػَتوووك بوووالُؿحَتَؼرْ 

وأخقاهتا، وهق الباب الثَّاين مـ أبقاب الـَّقاسخ: ٕنَّ الباب  "كان"هذا هق باب   

ل مـ أبقاب الـَّقاسخ كركا يف أول وأخقاهتا، وقد ذ "إنَّ "هق باب  -كؿا سبؼ-إوَّ

قرة إصؾقَّة  "إنَّ "الؽالم طؾك باب  وأخقاهتا: أنَّ الؿبتدأ والخرب يؿثالن الصُّ

قرُة إصؾقَُّة الؿؽقكُة مـ "محؿٌد كريؿٌ "البسقطة لؾجؿؾة آسؿقَّة، كؼقلؽ:  . والصُّ

 ."محؿٌد كريؿٌ "الؿبتدأ والخرب مرفقطُة الجزأيـ، كحق ققلؽ: 

ة كقاسم، وهل ع عة عؿ إنَّ هذه الجؿؾة آسؿقَّ  ة البسقطة يدخؾ طؾقفا طدَّ

 كقاسم:

ن:  وأخقاهتا. "إنَّ " الـَّاسم إوَّ

 وأخقاهتا. "كان" الـَّاسم الثَّاين:

 وأخقاهتا.  "ضــُت " الـَّاسم الثَّال :
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ن: ل وهق  "إنَّ " فالـَّاسم إوَّ درسـاها وطرفـا أكَّفا تـصب وترفع، تـصب إوَّ

  وهق الخرب. آسؿ، وترفع الثَّاين

ا الـَّاسم الثَّاين  ، يعـل ترفع وتـصب، "إنَّ "وأخقاهتا، فنكَّفا بعؽس  "كان"أمَّ

 ترفع آسؿ، وتـصب الخرب.

وأخقاهتا، يـصب الجزأيـ، يـصب الؿبتدأ،  "ضــت"، وهق والـَّاسم الثَّال 

 وسقليت الؽالم طؾقف.-ويـصب الخرب

ا أن فالؽالم طؾك الـَّاسخ الثَّا  وأخقاهتا. "كان"ين، وهق أمَّ

ة مسائؾ يف هذا الباب، فذكر ألػاظ  - -َذَكَر الحريري كؿا سؿعـا طدَّ

هذا الباب وأكَّفا ثالثة طشر فعاًل، وذكر طؿَؾفا وهق رفُع الؿبتدأ وكصِب الخربِ، 

ة ٓ كاقصًة، وذكر دخقل الباء طؾك  وذكر حؽؿ تؼديؿ أخبارها، وذكر مجقئفا تامَّ

 خرب لقس.

لك التل ذكرها:فالؿس  الؽالم طؾك ألػاِظ هذا الباب. للة إوَّ

 وأخقاهتا ، هذه العائؾة الشريػة تتؽقن مـ كؿ طضق؟  "كان" كتعرف طؾك طائؾة

 همٓء أسؿاء أم أفعال أم حروف؟  -ما شاء اهلل-طشرَ  يؼقل: ثالثةَ 

باح، إ "كان"أفعال، ثالثة طشر فعاًل، وهل:  لك آخر أمُّ الباب، ثؿ كبدأ مـ الصَّ

صار، "، ثؿ "وأمسك، وبات -مـ الظِّالل-أصبح، وأضحك، وضؾ"الققم، 

ما زال، وما برح، وما اكػؽ، وما فتئ، وأخقًرا ما " "ما"، ثؿ الؿبدوءات بـ"ولقس

 . ثالثة طشر فعاًل، وهذا ققلف: "دام

 وَطؽووووُس إنَّ يووووا ُأَخوووولَّ يف الَعَؿووووْؾ 

  

 كوواَن ومووا اكَػووؽَّ الػَتووك ولووؿ َيووَزْن 

 ذا أصووووووبَح عووووووّؿ أمَسووووووكوهؽوووووو  

  

 وضووووؾَّ عووووؿ َبوووواَت عووووّؿ أِووووَحك

 وصوووواَر عووووؿ لووووقَس عووووؿ مووووا َبوووورِْح   

  

 وموووا فتِووول فافَؼوووْف َبَقووواين الُؿتَِّضوووْح 

 وُأخُتفوووووووا موووووووا داَ  فاحَػَظـَْفوووووووا  

  

 واحووووَذر ُهووووديَ  أن َتزيووووَغ طـَفووووا

ا: ٕنَّ هذا سقخربكا طـ كقػقَّة إطراهبا يف ك   ػسفا، قبؾ معرفتـا أكَّفا أفعال مفؿ جدًّ
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 أن كعرف ماذا تعؿؾ هل يف غقرها، ففل ترفع الؿبتدأ وتـصب الخرب. 

صقب هل يف كػسفا، كقػ ُتعرب؟ كقػ ُكعرب كان؟ كقػ ُكعرب يؽقن؟ كقػ 

 ُكعرب كـ؟ 

طرفـا أن أكَّفا أفعال، إذن ُتعَرب إطراب إفعال كؿا طرفـا يف باب الؿعرب 

 راب.والؿبـل، طـدما تؽؾؿـا طؾك صريؼة اإلط

 ."قام"هذا فعؾ ماٍض، ُيعرب مثؾ  "كان"فـ 

 ."يؼقم"فعؾ مضارع، ُيعرب مثؾ  "يؽقن"و 

 ."قؿ"فعؾ أمر، ُيعرب مثؾ  "ُكـ"و 

؟ فعؾ ماٍض مبـل طؾك الػتح ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، "قام وكان"َما إطراب 

اه وأخقاهتا فـؼقل: كاقص أو كاسخ، كاقص يعـل أنَّ معـ "كان"لؽـ كزيد يف إطراب 

ٓ يتؿُّ بؿرفقطف، بؾ ٓبد مع الؿرفقِع مِـ مـصقٍب، يعـل: ٓبد لفا مـ اسؿ مرفقع، 

 وخرب مـصقب، وإٓ ما يتؿ معـاها، إذن هق فعؾ كاقص.

 ، كؼقل: فعؾ مضارع مرفقع، وطالمة رفعف الضؿة."يؼقم" مثؾ: "يؽقن"و

مـ ، كؼقل: فعؾ أمٍر، مبـل طؾك السؽقن، ٓ محؾ لف "ُقؿ"مثؾ:  "ُكـ"و

 اإلطراب، لؽـ كزيد كاقص.

، فعؾ مضارع، مرفقع وطالمة رفعف "يؼقمقن"، مثؾ "يؽقكقن" ولق قؾـا:

 ثبقت الـقن.

، فعؾ أمر مبـل طؾك حذف الـَّقن ٓ محؾ لف "ققمل" ، مثؾ:"كقين "ولق قؾ 

 مـ اإلطراب، وهؽذا، ُتعَرب كإفعال، لؽـ كزيد: كاقص أو كاسخ.

ا َطؿؾفا تـصب  "إنَّ " وأخقاهتا، فـ "إنَّ "طؽس طؿؾ  -يريكؿا ذكر الحر-وأمَّ

ا  ففل ترفع وتـصب، ترفع الؿبتدأ ويسؿك اسؿفا، وتـصب  "كان"وترفع، وأمَّ

، مبتدأ وخرب مرفقطان، كدخؾ "الحديؼُة واسعةٌ "الخرب، ويسؿك خربها، فؼقلؽ: 

ل ترفع الت "كان"، وُكدخؾ "واسعةٌ  إنَّ الحديؼةَ َ"التل تـصب وترفع، فـؼقل:  "إنَّ "

 ، وهذا ققل الحريري: "كاكت الحديؼُة واسعةً "وتـصب، فـؼقل: 
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 وَطؽووووُس إنَّ يووووا ُأَخوووولَّ يف الَعَؿووووْؾ 

  

 كوواَن ومووا اكَػووؽَّ الػَتووك ولووؿ َيووَزْن 

 ."إنَّ "وأخقاهتا تعؿؾ طؽس طؿؾ  "كان"فـ  

 :ا  إمثؾة طؾك ذلؽ كثقرة جدن

 .[96]الـسا : (چ چ چ ڇ)كان: كؼقلف تعالك: 

 .[62]الح : (ۉ ې ېې)ؼقلف تعالك: أصبح: ك

 ."أضحك القلد مسروًرا"تؼقل: أِحك: 

 .[17]الزخر :  (ڄ ڃ ڃ)ققلف تعالك:  ضؾ:

 ."أمسك الرجؾ مفؿقًما"تؼقل:  أمسك:

 .[61]الػرقان: (ۅ ۅ ۉ)قال تعالك:  بات:

 ."صار الطقـ حجًرا"تؼقل:  صار:

 ."لقست الؿسؾؿة متربجةً "كؼقلؽ:  لقس:

 .[118]هقد: (پ ڀ ڀ)تعالك: كؼقلف  ما زان:

 ."ما اكػؽ الؿطر هاصاًل "تؼقل:  ما اكػؽ:

 ."ما فتئ زيٌد مـتظًرا"تؼقل:  ما فتئ:

 .[91]صف:  (ڇ ڇ ڇ ڇ)كؼقلف تعالك:  ما برح:

 . [21]مريؿ: (ڱ ڱ ڱ)كؼقلف تعالك:  ما دا :

 ؟ [96]الـسا : (چ چ چ ڇ)ماذا كؼقل يف إطراب 

 لػتح ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. فعؾ ماٍض كاقص مبـل طؾك ا كان:

 : اسؿ كان مرفقع وطالمة رفعف الضؿة."اهلل"اسؿ 

 خرب كان مـصقب وطالمة كصبف الػتحة.  ػقًرا:

 : [61]الػرقان: (ۅ ۅ ۉ)إطراب 

فعؾ مضارع كاقص مرفقع، وطالمة رفعف ثبقت الـقن. أيـ اسؿف؟ واو  َيبِقُتقَن:

 فع مبـل طؾك السؽقن. يف محؾ ر "يبقت"الجؿاطة، واو الجؿاطة اسؿ 

ًدا:  مـصقب وطالمة كصبف الػتحة. "يبقتقن"خرب  ُسجَّ
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؟ هذا حرف كػل، "َٓ "، ما إطراب  [118]هقد: (پ ڀ ڀ)قال 

 مبـل طؾك السؽقن، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.

فعؾ مضارع مرفقع وطالمة رفعف ثبقت الـقن، وواو الجؿاطة اسؿ  َيَزاُلقَن:

 ؾك السؽقن.، مبـل طعيف محؾ رف "يزال"

: ـَ  مـصقب وطالمة كصبف القاء. "يزال"خرب  ُمْخَتِؾِػق

 وهؽذا يف بؼقة إمثؾة والشقاهد.

أن يؽقن ُحؽؿف ُحؽؿ الؿبتدأ،  "إنَّ ": إصؾ يف اسؿ "إنَّ "قؾـا يف باب 

 أن يؽقن ُحؽؿف ُحؽؿ خرب الؿبتدأ.  "إنَّ "وإصؾ يف خرب 

: أكَّفؿا يف إحؽام "كان" وخرب "كان"إصؾ يف اسؿ  وهـا كؼقن أيًضا:

كالؿبتدأ والخرب، يعـل يؽقن الخربُ مػرًدا، ويؽقن جؿؾًة، ويؽقن شبَف جؿؾة، 

 :"كان"كذلؽ يف باب 

 ."كاَن الرجُؾ مسروًرا" يؽقن مػرًدا:

 ."كاَن الرجُؾ يف البقِت " ويؽقن شبف جؿؾة:

 . "كاَن الرجُؾ يركُض " ويؽقن جؿؾة فعؾقَّة:

 . وهؽذا."الرجُؾ أبقُه كريؿٌ "َن كا أو جؿؾة اسؿقَّف:

بعد أن ذكر هذه إلػا  وطؿؾفا، مثَّؾ لفا بلربعة أمثؾة،  - -والحريري

 فؼان: 

 تؼووووقُن قوووود كوووواَن إمقووووُر راكَبووووا 

  

 ولوووووؿ يوووووزْن أبوووووق طؾووووولٍّ َطاتَِبوووووا

 وأصووووبَح الَبوووورُد شووووديًدا فوووواطَؾؿِ   

  

 وبوووواَت زيووووٌد سووووواهًرا لووووؿ َيوووووـَؿِ 

 إلػاظ.ففذه أمثؾة مختؾػة لفذه   

وهل ُحؽؿ تؼديؿ إخبار يف باب  - -مسللة أخرى ذكرها الحريري

 وأخقاهتا؟  "كان"

م الخرب، سقاٌء تقسقطف بقـ الـَّاسخ واسؿف، أو تؼديؿف طؾك  يؼقل: يجقز أن ُتؼدِّ

 الـَّاسخ واسؿف، كؾ ذلؽ جائز.
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ا كاَن كريؿً "، جاز لؽ التَّقسقط، فتؼقن: "كاَن محؿٌد كريًؿا"فنذا قؾ : 

 ، وهذا ققن الحريري: "كريًؿا كاَن محؿٌد "، وجاز لؽ التؼديؿ، فتؼقن: "محؿٌد 

 وَمووووـ ُيوووورِْد أن يجعووووَؾ إخبوووواَرا

  

َماٍت فؾَقُؼوووووْؾ موووووا اخَتووووواَرا  ُمؼووووودَّ

 مثاُلووووُف قوووود كوووواَن َسووووْؿًحا وائِووووُؾ   

  

 وواقًػوووا بالبووواِب أِوووَحك الّسوووائُؾ 

ن:   ا مثال لؾتَّقسقط أم لؾتَّؼديؿ طؾك ، هذ"قد كاَن َسْؿًحا وائُِؾ " فالؿثان إوَّ

 الـَّاسخ؟ هذا لؾتَّقسقط بقـ الـَّاسخ واسؿف.

هذا تؼديٌؿ لؾخرب طؾك الـَّاسخ  "وواقًػا بالباِب أَِحك الّسائُؾ " والؿثان الثَّاين:

 واسؿف.

 (ھ ھ ھ ے ے)ققلف تعالك:  ومـ الشقاهد طؾك ذلؽ:

ا طؾقـا.، الؿعـك واهلل أطؾؿ: كاَن كصُر الؿم[17]الرو : ـَ حؼًّ  مـق

لقست تقلقة "، يعـل: [177]البؼرة:  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ)وقال تعالك: 

م الخرب "وُجقِهُؽؿ الربَّ  . "الربَّ "، فؼدَّ

 وقان الشاطر:

َسووووؾل إِن َجِفؾووووِ  الـَّوووواس َطـَّووووا 

 َوَطووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووـُفؿُ 

 

 َفَؾوووووقَس َسوووووقاً  طوووووالٌِؿ َوَجفوووووقُن  

م الخرب.   يعـل لقس طالٌؿ وجفقٌل سقاًء، فؼدَّ

م الحريري هـا مطؾؼ التَّجقيز لؾتَّقسقط ولؾتَّؼديؿ طؾك الـَّاسخ واسؿف، فؽال

ا التَّؼديؿ فجائز إٓ مع  ، فؿـعقا باتِّػاٍق "ما دام"لؽـ الحؼقؼة أنَّ التَّقسقَط جائٌز، وأمَّ

، وقد كصَّ ابـ مالؽ طؾك ذلؽ، فؼال "ما دام"تؼديؿ الخرَب طؾك الـَّاسِخ واسِؿف مع 

 يف ألػقَّتف:

ووووَط اْلَخَبوووورْ وَ   فِووووك ِجِؿقِعَفووووا َتَقس 

 

 َأِجووووووْز َوُكووووووؾك َسووووووْبَؼُف َداَ  َحَظوووووورْ  

َط اْلَخَبْر َأِجزْ "يؼقل:    ، يعـل: يجقز."َوفِك ِجِؿقِعَفا َتَقس 

 ، يعـل: كؾ الـحقيقـ حظروا مـعقا سبؼف لدام. "َوُكؾك َسْبَؼُف َداَ  َحَظرْ "وققلف: 

ة ٓ  "كان"ن والؿسللة التَّالقة: ذكر الحريري أ ًٓ تامَّ وأخقاهتا قد تليت أفعا
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ة؟  كاقصة، ما معـك مجقئفا كاقصة، قبؾ أن كعرف مجقئفا تامَّ

 )تعؿؾ، فرتفع آسؿ وتـصب الخرب(.

فنذا رفعت آسؿ وكصبت الخرب، معـك ذلؽ أنَّ معـاها ٓ يتؿُّ إٓ بؿرفقطفا، 

 الذي هق اسؿفا، ومـصقبِفا الذي هق خربها.

 الؿرفقع فؼط، هؾ يتؿ معـاها أو ٓ يتؿ؟لق جاءت مع 

 )يتؿ(.

 ، وسؽت، تؿَّ معـاها أو لؿ يتؿ؟ "ؼصكان الـَّ "إذا جاءت مع الؿرفقع: 

 )لؿ يتؿ(.

 متك يتؿ؟

ك أفعال كاقصة: ٕن هذه إفعال مع مرفقطفا يبؼك  يتؿُّ بالؿـصقِب، هذه ُتسؿَّ

 معـاها كاقًصا. 

لؿرفقع فؼط، وإكَّؿا يتؿ معـاها بالؿرفقع صقب متك يتؿ معـاها؟ ٓ يتؿ معـاها با

 وبالؿـصقب، فالبد لفا مـ مرفقع ومـصقب، وإٓ فننَّ معـاها يبؼك كاقًصا.

ة؟ يعـل أن معـاها يتؿُّ بؿرفقِطفا فؼط، فنذا  ة. ما معـك تامَّ وتليت هذه إفعال تامَّ

ئٍذ تؽقن جاءت وقد تؿَّ معـاها مع مرفقطفا ولؿ تحَتج إلك مـصقب، فنكَّفا حقـ

ة كبؼقة إفعال، مثؾ:  ًٓ تامَّ ذهب، وجاء، واكطؾؼ، واستخرج، وكجح، "أفعا

ت "وجؾس بؿرفقطفا، فؿرفقطفا فاطؾ،  "كان"، ففذه ترفع فاطاًل، وكذلؽ إذا تؿَّ

ا وتخرج مـ هذا الباب. كؼقلؽ مثاًل:  "كان"وتؽقن  اكؼضك رمضان "فعاًل تامًّ

ة لقست  "كان"ٕنَّ الؿعـك تّؿ: فـ  ، ما كحتاج هـا إلك خرب:"وكان العقد هـا تامَّ

ة يؽقن معـاها يف التؼدير  ُوِجد، أو "كاقصة ٕكَّفا غقر محتاجة إلك خرب، والتامَّ

، أو "كان العقد"، أو "اكؼضك رمضان ووجد العقد"، مثؾ: "حدث، أو حصؾ

ة ٓ تحتاج إلك خرب، وهذا هق ققل الحري"حدث العقد"  ري: ، هذه تؽقن حقـئذ تامَّ

 وإْن َتُؼووْؾ يووا قووقِ  قوود كوواَن الَؿَطوورْ 

  

 فؾسووووَ  تحَتوووواُج لفووووا إلووووك َخَبوووورْ 

 وهؽوووذا يصوووـَُع كوووؾ  موووـ َكَػوووْ    

  

 بفوووا إذا ٍجووواَ ْت ومعـَاَهوووا َحوووَدْث 
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ة، يف كحق:  "كان"يعـل أنَّ  ، يعـل ُوِجد، "يا ققِ  قد كاَن الَؿَطرْ "تليت تامَّ

ة، أي أن معـاه ا تؿ بؿرفقطفا، الذي هق فاطؾ كبؼقة وحصؾ، وحدث، فتؽقن تامَّ

وِجد، أو حدث، أو "إفعال، فال تحتاج إلك خرب مـصقب، ويؽقن معـاها حقـئذ 

. يعـل حدث الـصر، أو "قاَتؾ الجـقُد ببسالة فؽان الـصرُ ". وكؼقلؽ: "حصؾ

ة.   وِجد الـصر، أو حصؾ الـصر، هذه تامَّ

ة، ومرفقطفا وكذلؽ بؼقَّة أخقاهتا، إذا تؿَّ معـاها بؿرفق طفا، فتؽقن حقـئٍذ تامَّ

 يؽقن فاطاًل، ٓ يؽقن اسًؿا وٓ تحتاج إلك مـصقب، كؼقلؽ: 

باح، والؿساء، "أصبحـا، أو أمسقـا، أو أضحقـا" ، يعـل: دخؾـا يف زمـ الصَّ

 والضحك.

ة فعؾ وفاطؾ. "بات الؿريض بعد أن أخذ الدواء" تؼقن:  ، يعـل كام، تامَّ

 يعـل: ذهب ومضك. ، "زال الفؿُّ " ومثؾ:

 ، بؿعـك: اكحؾ. "اكػؽَّ الحبُؾ "

 ، يعـل: رجع. "صاَر إمُر إلك خقر" تؼقن:

 ، بؿعـك: ذهب ومضك."برَح الخػاءُ "

 ، يعـل: ٓ ترتكف وٓ تػارقف. "ٓ تربْح مؽاَكؽ"

 ، فعؾ وفاطؾ، يعـل بؼل. "داَم فضُؾؽ"

ة، ومرفقطفا فاطٌؾ تؿ بف معـاها، وٓ  تحتاج إلك مـصقب. ففذه أفعال تامَّ

ة أو  "أصبح"، "إذا أصبح الـَّاس ذهبقا إلك أطؿالفؿ" وققلؽ مثً : هـا تامَّ

ة،  باح، ما تحتاج إلك مـصقب."إذا أصبح الـَّاس"كاقصة؟ تامَّ  ، يعـل دخؾقا يف الصَّ

 ، يعـل: أدخؾ يف الؿساء."طـدما ُأمسل آتقؽ" وكذلؽ ققلؽ:

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ):  -كؼقلف

باح والؿساء. [17]الرو :  ، يعـل تدخؾقن يف زمـ الصَّ

، [18]الرو : (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)كؼقلف: 

 يعـل تدخؾقن يف زمـ الظفر.
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، يعـل وجد [385]البؼرة: (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ)قال تعالك: 

ة، وذو طسرة فاطؾ.   ذو طسرة، فؽان هـا تامَّ

، يعـل: لـ  [85]يقسػ: (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)قال تعالك: 

 أتركفا.

 ، يعـل: ترجع.[52]الشقرى: (چ چ چ چ ڇ)ل تعالك: وقا

يعـل:  [157]هقد:  (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)وقال تعالك: 

 بؼقت. 

ة ومرفقطفا فاطؾ. ة، ٓ تحتاج فقفا إلك مـصقب، ففل تامَّ  ففذه كؾفا أفعال تامَّ

ختَؿ الباب بالؽالم طؾك دخقل الباء طؾك خرب  - -ثؿ إنَّ الحريري

مطؾًؼا،  "لقس"، فقجقز أن ُتزاد الباء يف خرب "لقس"ـ. هذا حؽٌؿ خاصٌّ ب"لقس"

 ."لقَس محؿٌد بؿفؿؾٍ "، أو "لقَس محؿٌد مفؿاًل "كؼقلؽ: 

ں ں ڻ ڻ )، وقال: [26]الزمر:  (ڌ ڌ ڎ ڎڈ)قال تعالك: 

 .[27]الزمر:  (ڻ

 وهذا هق ققن الحريري: 

 والَبووواُ  تخوووَتص  بؾوووقَس يف الَخَبووورْ 

  

 رْ كؼوووقلِفؿ لوووقَس الػَتوووك بوووالُؿحَتؼَ 

 "ما"الـَّافقة، وسقليت شرحفا يف الباب التَّالل،  "ما"وكذلؽ ُتزاد الباء يف خرب   

، فقجقز أن "لقس"، ففل بؿعـك "لقس"تعؿؾ طؿؾ  -كؿا سقليت-وأخقاهتا، ٕهنا

، فتزيد الباء أو ٓ "لقس"، كؿا تؼقل يف "ما زيٌد بؿفؿؾٍ "، و"ما زيٌد مفؿاًل "تؼقل: 

 تزيد، كالهؿا جائز.

پ پ )، وقال: [82]هقد:  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)تعالك:  قال

 [16]فصؾ : (جح مح جخ حخ)، [123]إكعا :  (پ پ ڀ

 ، فالباء يف الخرب حرف جر زائد.

ائد كقػ ُتعربف؟ وُتعرب ما بعده؟    صقب وحرف الجرِّ الزَّ

ائد يمثِّر يف الؾػظ ولؽـ ٓ يغقِّر اإلطراب. فؼقلؽ:  لقَس "دائًؿا الحرف الزَّ
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خرب لقس مـصقب، وطالمة كصبف الػتحة، فنذا زدت  "مفؿاًل "، "محؿٌد مفؿاًل 

 ، كقػ كؼقل يف اإلطراب؟ "لقَس محؿٌد بؿفؿؾٍ "الباء: 

 الباء حرف جر زائد، مبـل طؾك الؽسر، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. كؼقن:

ائدة، فحرف الجرِّ ما  ومفؿٍؾ: خرب لقس مـصقٌب محاًل، مجروٌر لػًظا بالباء الزَّ

ائدة.يغقِّر اإل  طراب وإكَّؿا يغقِّر الؾػظ، وهذا يف كؾ ما تدخؾ طؾقف حروف الجرِّ الزَّ

ائدة تدخؾ طؾك الػاطؾ وطؾك الؿػعقل بف، وطؾك غقرهؿا،  حروف الجرِّ الزَّ

يف ققلؽ:  "رجٌؾ "، فـ "ما جاَء مـ رجؾٍ "، و "ما جاَء رجٌؾ "فؾؽ أن تؼقل مثاًل: 

 الضؿة.فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف  "ما جاَء رجٌؾ "

حرف جر زائد،  "مِـ"، "ما جاَء مـ رجؾٍ " يف ققلؽ: "رجؾٍ "وإطراب 

ائدة،  "مِـ"يبؼك فاطاًل، لؽـ فاطاًل مرفقٌع محاًل مجروٌر لػًظا بـ "رجؾٍ "و الزَّ

 وهؽذا.

 ففذا ما يتعؾَّؼ بباب كان وأخقاتِفا.

، "لقس"الحجازيَّة، العامؾة طؿؾ  "ما"وأخقاتِفا يذكر الـَّحقيُّقن  "كان"بعد 

رس ماذا قال الحريري يف هذا الباب، ثؿ كشرحفؿا يف الدرس  فـؼرأ يف هذا الدَّ

 الؼادم: ٕنَّ الققت قارب طؾك آكتفاء، فؾقؼرأ إخ طبد الؽريؿ فقفاكا. 

 تػضؾ.
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 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، قال الحريري: 

 

 فصم يا انُافٛح احلجاشٚح
 وموووا التووول َتـػووول كؾوووقَس الـَّاِصوووَبفْ 

  

 يف قوووقِن ُسوووّؽاِن الِحَجووواِز َقاصَِبوووفْ 

 فؼووووووقُلُفؿ مووووووا َطوووووواِمٌر ُمَقافَِؼووووووا  

  

 كؼووووقلِِفؿ لووووقَس سووووعقٌد َصوووواِدَقا

 "ما"ٓ تـػل، وهذه ٓ كريدها، فقف  "ما"، يعـل فقف "ما التل َتـػل"كعؿ، يؼقل:   

 الـافقة. "ما"آستػفامقة، إكَّؿا كريد  "ما"الؿقصقلة، فقف 

 ."كان"، يعـل: التل تعؿؾ طؿؾ "ـػل كؾقَس الـَّاِصَبفْ ما التل تَ " وققلف:

، يعـل: أنَّ الؿسللة فقفا خالف بقـ "ققِن ُسّؽاِن الِحَجاِز َقاصَِبفْ " وققلف:

العرب، لقس بقـ الـَّحقيقـ، فبعض العرب وهؿ التَّؿقؿقُّقن ٓ ُيعؿؾقهنا شقًئا، 

رس  -إن شاء اهلل-، وسـشرحفا"لقس"والحجازيُّقن ُيعؿؾقهنا طؿؾ  يف أوِل الدِّ

رس اكؼضك.  الؼادم ٕنَّ هذا الدَّ

أن يؽقن  - -أشؽُر جؿقع الؿشاهديـ والؿشاهدات، وكسلل اهلل

رس مػقًدا وكافًعا ومبارًكا، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد.  هذا الدَّ
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ُ
زض

َّ
 انتاظغ ٔانؼشسٌٔاند

﷽  
 

الم َطؾك َكبقـا محؿٍد، وطؾك آلف الحؿُد هلل ربِّ العالؿقـ، و الة والسَّ الصَّ

 وأصحابف أجؿعقـ 

ا َبعد.   أمَّ

رس الجديد  فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف هذا الدَّ

 . -ة اإلطراب، لؾحريريِّ البصريِّ حَ التَّاسع والعشريـ، مِـ دروس شرح ُمؾ
العشريـ مِـ شفر صػر، مِـ سـة تسع وثالثقـ كحـ يف لقؾة الثالثاء، الخامس و 

رس َكعؼده يف مديـة  وأربعؿائة وألػ، يف إكاديؿقَّة اإلسالمقَّة الؿػتقحة، وهذا الدَّ

ياض  حػظفا اهلل.-الرِّ

رس الؿاضل كـَّا تؽؾَّؿـا طؾك بؼقَّة باب  وأخقاهتا، وكذلؽ طؾك  "إنَّ "يف الدَّ

الِحَجازيَّة  "ما"ؿ ُيسعػـا أن كتؽؾَّؿ طؾك باب وأخقاهتا، إٓ أنَّ الققت ل "كان"باب 

 "ما"بالؽالم طؾك  -إن شاء اهلل-، فـبدأ هذا الدرس"َكان"التل تعؿؾ َطَؿؾ 

 الِحَجازيَّة، ُثؿ َّكتؽؾَّؿ بعد ذلؽ طؾك الـِّداء.

الِحَجازيَّة، فؾقتػضؾ  "ما"يف باب  - -فـبدأ بؼراءة َما قالف الحريري

 ءة هذه إبقات.أخقكا طبد الؽريؿ بؼرا

الم َطؾك  الة والسَّ بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿُد هلل َربِّ الَعالؿقـ، والصَّ

الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا  -صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ-رسقل إمقـ

 ولؾؿشاهديـ.
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ح
َّ
اشٚ

َ
 تاب "يا" احلِج

 :  -يؼقن الؿصـػ

 ومووا التوول َتـػوول كؾووقَس الـَّاِصووَبفْ 

  

 قِن ُسووووّؽاِن الِحَجوووواز َقاصَِبووووفْ يف قوووو

 فؼووووووقُلُفؿ مووووووا َطوووووواِمٌر ُمَقافَِؼووووووا  

  

 كؼوووووقلِِفؿ لوووووقَس سوووووعقٌد َصووووواِدَقا

: ٕنَّ "الـَّافقة "َما"هذا الباب يف بقتقـ، َفَذَكَر أنَّ  - -َطَؼَد الحريريُّ   

ة، وقد َتليت يف العربقة َطؾك َأكثر مِـ َوجف، قد تليت استػفامقَّة، وقد تليت شرصقَّ  "َما"

تليت مقصقلة، وقد تليت غقر ذلؽ، فؿـ ذلؽ: أن تليت كافَقة إَِذا َدلت طؾك الـَّػل، 

 الـَّافقة هذه. "َما"والؽالم هـا طؾك 

، يعـل: أهؾ الِحَجاز يـصبقن هبا كؿا يـصبقن بـ "ُسّؽاِن الِحَجاز" يؼقن:

دأ، ويـصبقن هبا ، فقرفعقن هبا الُؿبتَ "لقس"الـَّافقة طؿؾ  "ما"، فُقعؿؾقن "لقس"

 الَخَبر.

 مثان ذلؽ: 

، فننَّ "َما"، ُمبَتدأ وَخَبر مرفقطان، ُثؿَّ ُأدخؾت َطؾقفا "طامٌر مقافٌؼ " لق قؾ :

 "مقافًؼا"مرفقع، و "ما"اسؿ  "طامرٌ "، فـ "ما طامٌر مقافًؼا"أهؾ الِحَجاز يؼقلقن: 

 مـصقب.  "ما"َخَبر 

ما "، فقؼقل أهؾ الِحَجاز: "ما" ، ُثؿَّ ُتدخؾ َطؾقفا"سعقٌد صادٌق " وكؼقلؽ:

مـصقب، كؿا  "ما"َخَبر  "صادًقا"مرفقع، و  "ما"اسؿ  "سعقدٌ "، فـ "سعقٌد صادًقا

 ."لقس سعقٌد صادًقا"، و "لقس طامٌر مقافًؼا"، فؼؾت: "لقس"لق َأدخؾت 

إنَّ هذا إِكَّؿا يؽقن يف لغة أهؾ الِحَجاز، يعـل: أنَّ  - -وققن الحريري

 الـَّافقة، وهذا صحقح، فـؼقن:  "ما"لؾعرب يف  هـا  لغة أخرى

الـَّافقة هل حرف كػل، وتدخؾ طؾك إفعال وتدخؾ طؾك إسؿاء،  "ما"

ما يذهُب "، أو تؼقل: "ما ذهَب محؿدٌ "فدخقلفا طؾك إفعال مثؾ أن تؼقل: 

، فدخؾت طؾك الؿاضل والؿضارع كؿا سؿعـا، وتدخؾ أيًضا طؾك "محؿدٌ 

 ، طؾك الؾغتقـ."ما محؿٌد ذاهًبا"، أو: "ما محؿٌد ذاهٌب "إسؿاء، فتؼقل: 
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خقل طؾك إسؿاء وطؾك إفعال، فنذا  "ما"فؿعـك ذلؽ أنَّ  ُمشرتكٌة يف الدُّ

دخؾت طؾك إفعال ففل حرف هامؾ باتِّػاق العرب، ٓ يعؿؾ شقًئا، يعـل: لق 

ٓ تعؿؾ فقف ٓ دخؾت طؾك فعؾ مضارع فننَّ َهذا الػعؾ الؿضارع َيبؼك َمرفقًطا، و

 َكصًبا وٓ َجزًما.

ا إذا دخؾت  فننَّ الَعرب  -يعـل طؾك جؿؾة اسؿقَّة-الـَّافقة طؾك اسؿ "ما"وأمَّ

 اختؾػقا يف ذلؽ طؾك لغتقـ كبقرتقـ مشفقرتقـ.

، "كان"، يعـل: طؿؾ "لقس"لغة أهؾ الِحَجاز، وهل إطؿالفا طؿؾ  إولك:

لقس ": "لقس"، كؿا يؼقلقن يف "يًؿاما محؿٌد كر": "محؿٌد كريؿٌ "فقؼقلقن يف 

 . "محؿٌد كريًؿا

 َخَبرها مـصقب. "كريًؿا"اسؿفا مرفقع، و "محؿدٌ "فـ 

، ولؿ "لقس"طؿؾ  "ما"لؿاذا قال العؾؿاء: إنَّ أهؾ الِحَجاز َأطؿؾقا  فنن قؾ :

كؿا هق معروف هل: أم الباب، فؾؿاذا  "كان"، و"كان"يؼقلقا: أطؿؾقها طؿؾ 

 ؟"كان"ولؿ يشبفقها بـ  "لقس"شبفقها بـ 

يف الؿعـك والعؿؾ،  "لقس"أققى: ٕكَّفا ُتشبف  "لقس"ٕنَّ َشَبففا بـ  الجقاب:

ا َشَبففا بـ  ، فؿـ "كان"فؿعـاهؿا الـَّػل وطؿؾفؿا رفع الُؿبَتدأ وكصب الَخَبر، وأمَّ

 ِجفة العؿؾ فؼط.

َغة إخرى: وهل أكَّفؿ  هل لغة بؼقَّة العرب، وتسؿك لغة التَّؿقؿققـ، والؾ 

حرًفا هاماًل لقس لف طؿؾ طؾك أصؾف، فقبؼك آسؿ بعده مرفقًطا  "ما"يجعؾقن 

 . "ما محؿٌد كريؿٌ ": "محؿٌد كريؿٌ "بآبتداء، فقؼقلقن يف 

 "كريؿٌ "ُمبَتدأ مرفقع، و "محؿدٌ "و -هامؾ–حرف كػل لقس لف طؿؾ "ما"

 َخَبر الُؿبَتدأ مرفقع.

الـَّافقة إذا دخؾ  طؾك  "ما"العرب، يف  هاتان لغتان كبقرتان مشفقرتان طـ

 اسؿ، وهذا ققن الحريري:

 ومووا التوول َتـػوول كؾووقَس الـَّاِصووَبفْ 

  

 يف قووووقِن ُسووووّؽاِن الِحَجوووواز َقاصَِبووووفْ 
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أي الؾغتقـ أقَقس؟ الؾغتان كبقرتان صحقحتان، لؽـ أيفؿا أققس، فنن ُقؾَ : 

 أي: الؿقافؼة لؾؼقاس؟ 

يقـ يؼقلقن: لغة التَّؿقؿققـ أققس، ولغة أنَّ الـَّحق فالجقاب طـ ذلؽ:

حرف مشرتك أم حرف  "ما"الِحَجازيقـ أفصح، فؽقن لغة التَّؿقؿققـ أققس: ٕنَّ 

 خاص؟ 

بقـؿا  -طؾك إسؿاء وطؾك إفعال-حرف مشرتك يعـل: يدخؾ طؾك الؼبقؾقـ

ا أكَّف مختصٌّ بالدخقل طؾك  الحرف الخاص هق ما يدخؾ طؾك أحد الؼبقؾقـ، إمَّ

إسؿاء، مثؾ: حروف الجر، أو مختص بالدخقل طؾك إفعال، كجقازم 

الؿضارع وكقاصب الؿضارع، والؼقاس يف الحرف الؿشرتك الذي يدخؾ طؾك 

، فتدخؾ طؾك "آستػفامقة "هؾ"إسؿاء وإفعال أن يؽقن هاماًل، مثؾ: 

، وتدخؾ طؾك "هؾ يذهب محؿد؟"، "هؾ ذهب محؿد؟"إفعال، مثؾ: 

 ."هؾ محؿد ذاهب؟"مثؾ:  إسؿاء،

والؼقاس يف الحرف الخاص، أن يعؿؾ فقؿا اختصَّ فقف، فحروف الجر تختصُّ 

ت بالؿضارع، فتـصب تبإسؿاء ف عؿؾ فقفا الجر، وكقاصب الؿضارع اختصَّ

ت بالؿضارع فتجزم الؿضارع، وهؽذا.  الؿضارع، وجقازم الؿضارع اختصَّ

 الـَّافقة حر  ُمشتر  أ  خا ؟  "ما"و

حرف مشرتك، وققاسف أن يؽقن هاماًل كؾغة التَّؿقؿققـ أم طاماًل كؾغة  جقاب:ال

 الِحَجازيقـ؟ 

قالقا: ولغة  ،لغة التَّؿقؿققـ أققس ققاسف أن يؽقن هامً ، فؾفذا قالقا:

 "ما"الِحَجازيقـ أفصح: ٕنَّ الؼرآن الؽريؿ كزل هبا يف هذه الؾَُّغة، فجاءت 

 الَخَبر يف مقضعقـ مِـ الؼرآن الؽريؿ حتًؿا، ويف مقضع الِحَجازيَّة طامؾة الـَّصب يف

، فجاءت يف ققلف تعالك:  ًٓ ، ويف ققلف: [21]يقسػ:  (ڤ ڤ ڤ)ثالث احتؿا

هـا حجازيَّة حتًؿا، والؿقضع الثَّالث  "ما"، فـ [3]الؿجادلة:  (ڤ ڤ ڤڤ)

. الؿقضع الثَّالث: [17]الحاقة:  (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)يف ققلف تعالك: 
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ڤ )، و "ما"الؿـصقب، ُيحتؿؾ أن يؽقن َخَبر  (ڱ)لؿاذا؟ ٕن  احتؿال،

 (ڱ)اسؿفا، فتؽقن حجازيَّة طامؾة، ويحتؿؾ أن يؽقن  [153]البؼرة: (ڤ

، والَخَبر شبف الجؿؾة  [17]الحاقة: ًٓ ، أي: ما أحٌد مـؽؿ حالة كقكؽؿ  (ڑ)حا

ؿا حاجزيـ طـف، وسبؼ الؽالم طؾك اجتؿاع شبف الجؿؾة، والقصػ يف وققطف

 ا، وجقاز كؾٍّ مـفؿا أن يؽقن الَخَبر.رً َخبَ 

 "ما"هؾ إطؿال  ،"لقس"الـَّافقة طؿؾ  "ما"اكتفقـا إلك أنَّ الِحَجازيقـ ُيعِؿؾقن 

 الـَّافقة ققي أم ضعقػ؟ 

إن كان َطؿؾفا هذا العؿؾ أصالًة يف كػسفا فؼقي، وإن كان تشبقًفا لفا  الجقاب:

أصقؾ فقفا  "ما"ؼقاس يف اإلطؿال، وإطؿال وحؿاًل لفا طؾك غقرها فضعقػ، هذا ال

 أم أكَّف بالحؿؾ والتشبقف لفا طؾك غقرها؟ 

كان بالحؿؾ والتشبقف، فعؿؾفا طؾك ذلؽ ضعقػ، فؾفذا ٓ تعؿؾ طـد إذا 

الِحَجازيقـ إٓ بلربعة شروط تعقد إلك شرٍط واحٍد، وهق: أن تبؼك الجؿؾة آسؿقَّة 

التل  "ما"ؿ يحدث فقفا تغققر، لؽل تستطقع طؾك أصؾفا، ل "ما"التل دخؾت طؾقفا 

طؿؾفا ضعقػ أن تعؿؾ يف الجؿؾة، فنْن َحَدَث يف هذه الجؿؾة تغققر بتؼديؿ وتلخقر 

أن تعؿؾ حقـئذ: ٕهنا ضعقػة،  "ما"مثاًل، فتؼدم الَخَبر طؾك الُؿبَتدأ، ما تستطقع 

زاد يف الجؿؾة فقبطؾ طؿؾفا، أو مثاًل تغقرت الجؿؾة بزيادة، زيد فقفا شلء مؿا ي

قبؾ الَخَبر، فـؼضـا بف الـػل، أو قدمـا معؿقل  "إٓ"أو  "إنْ "آسؿقَّة، مثاًل: زدكا 

الَخَبر طؾك آسؿ، يعـل: إذا حدث يف الجؿؾة تغققر ُيخرجفا َطـ أصؾفا، فننَّ طؿؾ 

 حقـئذ َيْبطؾ، وتعقد هامؾة كؾغة التَّؿقؿققـ. "ما"

را سقؼقدكا إلك أن كشترا روا إربعة:  هذا الشَّ  هذه الش 

ن: را إوَّ ، إذا "محؿٌد قائؿٌ "أٓ يتؼدم َخَبرها طؾك اسؿفا، يعـل لق قؾت:  الشَّ

، لؽـ لق قدمت الَخَبر، "ما محؿٌد قائًؿا"فنهنا تعؿؾ حقـئذ، فتؼقل:  "ما"أدخؾت 

، "ما قائٌؿ محؿدٌ "، فال تعؿؾ حقـئذ، تؼقل: "ما"، ثؿ أدخؾت "قائٌؿ محؿدٌ "فؼؾت: 

 ُمبَتدأ ممخر. "محؿدٌ "َخَبر مؼدم، و  "قائؿٌ "حرف كػل هامؾ، و  "ما" فـ
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را الثَّاين:  أن ٓ يتؼدم معؿقل الَخَبر طؾك آسؿ. ما معـك معؿقل الَخَبر؟ الشَّ

الؽؾؿة التل يؼع طؾقفا العؿؾ، يعـل: يؼع طؾقفا الرفع، أو الـَّصب، أو  أي:

 الجر، أو الجزم. ففذا هق الؿعؿقل.

 ،فعاهق الذي يعؿؾ الرفع، أو الـصػ، أو الجر، أو الجزم، أي: الرَّ  والعامؾ:

 الجازم. ،الجارِّ  ،الـاصب

، صقب "قارًئا"، الَخَبر: "ما محؿٌد قارًئا" الَخَبر قد يعؿؾ، كؿا لق قؾ  مثً :

اسؿ فاطؾ يعؿؾ  "قارًئا"، فـ "ما محؿٌد قارًئا الؽتاَب "طؾك الؽتاب،  "قارًئا"َأوقِع 

ما محؿٌد قارًئا "، ولفذا يـصب الؿػعقل بف، فنذا قؾت: "يؼرأ" طؿؾ الػعؾ

مػعقل  "الؽتاَب "مـصقب، و "ما"َخَبر "قارًئا"، و"ما"اسؿ  "محؿدٌ "، فـ"الؽتاَب 

 طامؾة.  "ما"بف، وتؽقن 

، وهذا "ما"، وقدمف طؾك اسؿ "الؽتاب"صقب هات معؿقل الَخَبر، وهق 

ز َما لؿ َيؿـع َماكع، فنذا قدمت معؿقل جائز، فإصؾ يف التؼديؿ والتلخقر الجقا

، "ما"، فقبطؾ طؿؾ "ما الؽتاَب محؿٌد قارٌئ "الَخَبر طؾك آسؿ، ماذا تؼقل؟ 

 فرتفع الُؿبَتدأ، وترفع الَخَبر.

را الثَّال : ، ُمبَتدأ "محؿٌد قائؿٌ "قبؾ آسؿ، فنذا قؾت:  "إنْ "أن ٓ ُتزاد  الشَّ

 . "ما محؿٌد قائًؿا"الِحَجازيقـ، فتؼقل: فستعؿؾ طـد  "ما"وَخَبر، إذا أدخؾت 

، وهل أيًضا لؾـػل، "إنْ "الـَّافقة بـ  "ما"مِـ َأَسالقب العرب: يجقز أن تمكد 

، اكػف "البقُت كبقرٌ "، فقجقز ذلؽ، كؿا لق قؾت مثاًل: "ما إْن محؿٌد قائؿٌ "فتؼقل: 

ما إْن "قاًسا، فتؼقل: ق "إنْ "لؽ أن تزيد  "ما البقُت كبقٌر أو كبقًرا؟"، فتؼقل: "ما"بـ

 ، ومـ ذلؽ ققل الشاطر:"البقُت كبقرٌ 

 بـووول أداموووَة موووا إن أكتؿوووقا ذهوووٌج 

 

 وٓ صوووريُػ ولؽوووـ أكوووتؿ الخوووزُ   

طـد الِحَجازيقـ تعؿؾ،  "ما"، ُمبَتدأ وَخَبر، إذا أدخؾت "أكتؿ ذهٌب "إصؾ:  

 ."ما" ، فبطؾ طؿؾ"إنْ "، فزاد الشاطر "ما أكتؿ ذهًبا"فتؽقن: 

را  ابع:الشَّ ، ثؿ أدخؾت "محؿٌد قائؿٌ "، لق قؾت: "إٓ"بـ  أٓ َيؼرتن الَخَبرُ  الرَّ
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قبؾ الَخَبر،  "إٓ"، صقب هات "ما محؿٌد قائًؿا"طـد الِحَجازيقـ تعؿؾ،  "ما"

فا طؾك الَخَبر كؼضت كػل تهذه التل أدخؾ "إٓ"، "ما محؿٌد إٓ قائؿٌ "ستؼقل: 

 ؟ "ما"، ما معـك كؼضت كػل "ما"

إثبات،  "محؿٌد قائؿٌ "بت الجؿؾة مِـ َكػل إلك إثبات، فؼقلؽ: قؾ يعـل:

 ، إثبات. "ما محؿٌد إٓ قائؿٌ "كػل، ققلؽ:  "ما محؿٌد قائًؿا"وققلؽ: 

. فعـدما اكتؼض كػقفا بطؾ طؿؾفا: ٕنَّ هذا "إٓ"؟ "ما"ما الذي كؼض كػل 

 أضعػفا.

إٓ أنَّ َطؿؾفا َضعقػ: الِحَجازيَّة تعؿؾ طـد الِحَجازيقـ،  "ما"أنَّ  فالخ صة:

ٕكَّف بالحؿؾ والتشبقف، فقشرتط يف الجؿؾة أن تؽقن طؾك أصؾفا، ٓ يتؼدم َخَبرها 

 طؾك اسؿفا، وٓ يتؼدم َمعؿقل الَخَبر طؾك آسؿ. 

إٓ إن كان معؿقل الَخَبر شبف جؿؾة،  وكسقـا هـا أن كؼقن يف معؿقن الَخَبر:

ما محؿٌد جالًسا يف "قف، لق قؾت مثاًل: فشبف الجؿؾة معروف أنَّ العرب تتقسع ف

، بؼل العؿؾ: "ما يف البقِت محؿٌد جالًسا"، فؼؾت: "يف البقِت "، ثؿ قدمت "البقِت 

 ٕنَّ شبف الجؿؾة تتقسع العرب فقفا كثقًرا.

قبؾ الَخَبر، ففذا َما  "إٓ"قبؾ آسؿ، وأٓ تدخؾ  "إنْ "وكذلؽ أن ٓ ُتزاد 

، التل جعؾفا الحريري بعد باب "لقس"العامؾة طؿؾ الِحَجازيَّة  "ما"يتعؾؼ بـ 

 ."كان": ٕهنا تعؿؾ طؿؾ "كان"

بذلؽ كؽقن قد اكتفقـا مِـ الؽالم طؾك الـَّقاسخ، التل تدخؾ طؾك الُؿبَتدأ 

إلك مـصقٍب آخر: ٕكـا كؿا ذكركا أكثر مِـ  - -والَخَبر، لقـتؼؾ الحريري

، مثؾ: الؿجرور باإلضافة، والؿجرور مرة أنَّ الحريري قد ابتدأ بذكر الؿجرورات

بحرف الجر، ثؿ ذكر الؿرفقطات كالُؿبَتدأ والَخَبر، والػاطؾ، وكائب الػاطؾ، ثؿ 

اكتؼؾ إلك الؿـصقبات، وهل كثقرة، فذكر الؿػاطقؾ الخؿسة، وذكر الحال، وذكر 

وأخقاهتا،  "إنَّ "التؿققز، وذكر التعجب، إلك آخره، وهـا ذكر الؿـصقب بـ 

وأخقاهتا، وأن سقـتؼؾ إلك مـصقب آخر، بؾ آخر  "كان"ب بـ والؿـصق
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 الؿـصقبات طـد الحريري، وهق الؿـَاَدى.

يف هذا الباب، وكستؿع إلك أخقـا  - -فـبدأ بؼراءة ما قالف الحريري

 الؽريؿ سعقد، فؾقتػضؾ بؼراءة إبقات.

 أحسـ اهلل إلقؽؿ. 

 قان أبق محؿد الؼاسؿ بـ طؾل الحريري: 

داءتاب ان
ِّ
ُ 

 وكووووواِد َموووووـ تووووودُطق بَقوووووا أو بِلَيوووووا

  

 أو هؿوووزٍة أو أْي وإْن شووو َ  َهَقوووا

 واكِصوووْج وكوووّقْن إْن ُتـووواِدي الـَّؽِوووَرهْ   

  

ووووووَرهّ   كؼووووووقلِفؿ َياَكِفًؿووووووا َدِ  الشَّ

 وإْن يؽوووووووـ معرفوووووووًة ُمشوووووووَتِفَرهْ   

  

وووووؿَّ  اخوووووَرهْ  ُِ  فووووو  تـّقْكوووووُف و

 تؼوووووقُن يوووووا سوووووعُد َأَيوووووا سوووووعقُد   

  

 فووووووا الَعؿقووووووُد ومثؾووووووُف يووووووا أي  

 وَتـِصوووووُج الُؿضووووواَ  يف الـلووووودا   

  

 كؼووووقلِفؿ يووووا َصوووواحَج الووووّردا ِ 

 وجوووووووائٌز طـوووووووَد َذوي إفَفوووووووا ِ   

  

 يف َيووووا ُ وووو ُ  َقووووْقُن يووووا ُ  موووول

زوا َفتَحوووووَة هوووووذي الَقوووووا ِ     وجوووووقَّ

  

 والَققووووَػ بعووووَد َفتِحفووووا بالفووووا ِ 

 والَفووواُ  يف الققوووِػ طؾوووك ُ  ِمَقوووفْ   

  

 طؾووك ُسووؾطاكَِقفْ  كالفوواِ  يف الققووِػ 

 وقووووواَن قوووووقٌ  فقوووووِف يوووووا   َموووووا  

  

 كؿوووا َتَؾوووْقا يوووا َحسوووَرَتا طؾوووك َموووا

 وَحوووووذُ  َيوووووا يجوووووقُز يف الـلووووودا   

  

 كؼوووقلِفؿ ربل اسوووتِجْج ُدطوووائل

 وإْن َتُؼووووووْؾ يووووووا هووووووذِه أو َيووووووا َذا  

  

 َفحووووذُ  َيووووا ُمؿَتـِووووٌع َيووووا هووووذا

طت  - -قرأبقات جؿقؾة ولطقػة، كعادة الحريري إديب الؽب   الذي ُصقِّ

 . -لف الؾَُّغة يف كظؿ هذه إحؽام الـحقية، يف هذه إبقات الجؿقؾة
 َما سبج ذكر الؿـَاَدى يف الؿـصقبات؟ 

ٕنَّ الؿـَاَدى يف الحؼقؼة مػعقل بف بػعؾ ُمؼدر، كاب طـف حرف  الجقاب:

ا. فالؿـَاَدى ، تؼديره: أكادي محؿًدا، أو أدطق محؿدً "يا محؿدُ "الـِّداء، فؼقلؽ: 
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طؾك كؾ أحقالف حؽؿف الـَّصب، فؾفذا تجد بعض الـحقيقـ يذكروكف يف باب 

قطر "، وكؿا فعؾ ابـ هشام يف "الؿػصؾ"الؿػعقل بف، كؿا فعؾ الزمخشري يف 

 ، إذا اكتفقا مـ الؿػعقل بف قالقا: ومـف الؿـَاَدى."الـَّدى

 الـِّداء أسؾقب. فؿا أركان الـِّداء؟ 

 ِّداٛ زنياٌ: أزناٌ الي 

ن:  حرف الـِّداء، وسقليت ذكر أحرف الـِّداء. الركـ إوَّ

 الؿـَاَدى، وهق الؿعؼقد لف هذا الباب لؿعرفة أحؽامف وإطرابف. والركـ الثَّاين:

 َما تعريػ الؿـَاَدى؟

هق اسؿ َيَؼع َبعد َحرف كِداء، وهذا يؼقدكا إلك أن كتعرف طؾك  تعريػ الؿـَاَدى:

 أحرف الـِّداء. 

 نه أحسف اليِّداٛ؟ ّما ٍٕ؟ 

 أحرف الـِّداء خؿسة، وقد ذكرها الحريري:

ن: ، "يا يقسػ"، "رب يا"، هذا أشفرها وُأُمفا، تؼقل: "يا"هق  الحر  إوَّ

 ومـف ققن الشاطر:

يا َكػُس ُتوقبل َقبوَؾ أْن ٓ َتسوَتطقعل 

 أْن َتُتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووقبل 

 

  ....................... 

 ."أمحؿُد تعال"، "أيقسُػ "، تؼقل: "ةالفؿز" الحر  الثَّاين: 

 ، ومـف ققل الشاطر:"أيا يقسُػ "كؼقلؽ:  ،"أيا" الحر  الثَّال :

 أَيوووا َطَجَبوووا كقوووَػ َيعِصووول ا لوووَف 

 

  ........................... 

ابع:  أْي "، "أْي يقسُػ تعال"، بقاٍء ساكـٍة غقر مشددة، كحق: "أْي " الحر  الرَّ

 ."ربِّ 

  "هقا أبل"، "هقا يقسُػ "، كؼقلؽ: "هقا" الحر  الخامس:

 ومـ ذلؽ ققن الشاطر: 

 فؼؾوو  هقووا ربَّوواه ِووقٌػ وٓ ِقووَرن

 

 بحؼووؽ ٓ تحرمووف تالؾقؾووة الؾحؿووا  
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 وقد ذكر الحريري أحر  الـلدا  الخؿسة يف ققلف: 

 وكووووواِد َموووووـ تووووودُطق بَقوووووا أو بِلَيوووووا

  

 أو هؿوووزٍة أو أْي وإْن شووو َ  َهَقوووا

ًٓ ففذه أحرف الـِّد   ، وأغرهبا "الفؿزة"، ثؿ "يا"اء، أشفرها وأكثرها استعؿا

 ."َهَقا"

ثؿ كليت إلك أهؿِّ ما يف الباب، وهق: إطراب الؿـَاَدى. كقػ كضبط وكعرب 

 الؿـَاَدى؟

 الؿـَاَدى ٓ يخرج طـ كقطقـ: كؼقن:

ن: ًّٓ طؾك معقَّـ، أي: أن يؽقن الؿـَاَدى اسًؿا  إوَّ َما كان اسًؿا واحًدا، دا

واحًدا، والؿراد بف معقَّـ، ففذا مبـل، أي: يخرج طـ اإلطراب ويدخؾ يف الؿبـقات، 

 فُقبـك طؾك ما ُيرفع بف، والؿـَاَدى الؿعقَّـ هذا قد يؽقن ُمػرًدا، كحق: 

. رأيت "يا حاجُّ تػضؾ"، "يا إبراهقؿُ "، "يا كقُح "، "يا مريؿُ "، "يا محؿدُ "

ا ططًشا، فؼؾت:  يا صالُب "رأيت صالًبا غافاًل، فؼؾت لف:  ."يا حاجُّ تػضؾ"حاجًّ

 ."اكتبف

 قان إطشك:

 قالوو  هريوورة لؿووا ج وو  موورتحً  

 

 ويؾوول طؾقووؽ وويؾوول مـووؽ يووا رجووُؾ  

، تعـل رجاًل معقَّـًا؟ أو غقر معقَّـ؟ تعـل إطشك، ففل "يا رجُؾ "فؼقل هريرة:  

 ؟"دُ يا محؿ"تعـل رجاًل معقَّـًا، فؾفذا ُبـقت طؾك الضؿ، فؽقػ ُكعرب 

ا  إطراب الحروف، وإطراب  ُب فعرفـا أهنا حرف كداء، إذن ُتعرَ  "يا"أمَّ

ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. فـ  الحروف ثابت، كبقـ الـَّقع، ثؿ حركة البـاء، ثؿ كؼقل:

حرف كداء مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، هؽذا إطراب جؿقع  "يا"

 الػتح.أحرف الـِّداء، إٓ الفؿزة، ففق مبـل طؾك 

الؿـَاَدى، طرفـا أنَّ الؿـَاَدى حؽؿف اإلطرابل الرفع أو الـَّصب أو  "محؿدُ "

 الجر؟ 

هـا معرب أو مبـل؟ مبـل طؾك الضؿ. إذن  "محؿد"الـَّصب ٕكف مػعقل بف، و
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مـادًى مـصقب  "محؿدُ "سـعربف اسًؿا مبـقًّا طؾك الضؿ وحؽؿف الـَّصب، فـؼقل: 

 دًى يف محؾِّ كصٍب مبـل طؾك الضؿ. أو يف محؾِّ كصب؟ سـؼقل: مـا

(، ما كؼقل )مـصقب(، إذن مـادًى يف محؾِّ  دائًؿا الؿبـل كؼقن: )يف محؾِّ

 كصٍب، مبـل طؾك الضؿ.

فالؿـَاَدى الؿعقـ قد يؽقن مػرًدا كؿا مثَّؾـا، وقد يؽقن الؿـَاَدى الؿعقـ مثـك، 

يا "، أو "ان تعآيا محؿد"، تعـل محؿديـ معقـقـ، "يا محؿدان تعآ"كؼقلؽ: 

 ."يا رجالن"، تؼصد معقـقـ، فعال ما ٓ يؾقؼ فؼؾِت لفؿا: "رجالن اتؼقا اهلل

 ؟ "يا محؿدان"فؿا إطراب 

 مـادى يف محؾِّ كصب، مبـل طؾك إلػ. :"محؿدان"أطربـاها، و "يا"

يا مسؾؿقن "، "يا محؿدون تعالقا"وقد يؽقن الؿـَاَدى الؿعقـ جؿًعا، كؼقلؽ: 

كؾؿة أو أكثر؟ كؾؿة، وتريد بف  "مسؾؿقن"، فـ"يا مسؾؿقن"إذا قؾت: ، "اتحدوا

معقـًا أم غقر معقـ؟ كريد معقـًا لؽـ جؿاطة، الؿعقـ قد يؽقن مػرًدا، وقد يؽقن 

كريد جؿاطة معقـة مـ الـاس، فتدخؾ  "يا مسؾؿقن"مثـك، وقد يؽقن جؿًعا، فـ

يا مسؾؿقن "إذن كؼقل: تحت هذا الـقع، الؿـَاَدى كؾؿة واحدة والؿراد معقـ، 

 ."يا صالب غًدا اختباركؿ"، [15]سبل:  (ژ ژ ڑ)، "اتحدوا

 ؟"يا مسؾؿقن"فؿا إطراب 

مـادى يف محؾِّ  [15]سبل: (ژ)، قاومـادى يف محؾِّ كصب مبـل طؾك ال

 كصب مبـل طؾك الضؿ، وهؽذا. 

ن: . أن يؽقن الؿـَاَدى كؾؿة واحدة، والؿراد بف معقـ إذن ففذا الـق  إوَّ

 وحؽؿف: ُيبـك طؾك ما ُيرفع بف.

ما سقى ذلؽ، وحؽؿف أكف معرب مـصقب، يبؼك  والـق  الثَّاين مـ الؿـَاَدى:

 طؾك اإلطراب، وحؽؿف الـَّصب.

 ما سقى ذلؽ. ماذا يشؿؾ؟  ققلـا:

يا طبد "يعـل أن يؽقن الؿـَاَدى أكثر مـ كؾؿة، كلن يؽقن مضاًفا ومضاًفا إلقف، 
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، أو يؽقن ما يسؿقكف الشبقف "يا إمام الؿسجد، يا أستاذ الؿادةاهلل، يا طبد الرحؿـ، 

ؾف بعد ذلؽ كؾؿة أو كؾؿات ٓ طؾك سبقؾ  بالؿضاف، يعـل أن هـاك اسؿ وتؽؿِّ

اإلضافة، إكؿا طؾك سبقؾ آخر، لؽـ الؽؾؿة الثَّاكقة مرتبطة بإولك، كؼقلؽ مثاًل: 

، إذن "يا جؿقاًل فعؾف"تـادي  ، وإكؿا"جؿقاًل "، أكت هـا ما تـادي "يا جؿقاًل فعؾف"

ف"الؿـَاَدى هـا أكثر مـ كؾؿة.   ."يا رحقًؿا بالعباد، يا صالًبا حؼَّ

يا غافاًل اتؼ " ويشؿؾ أيًضا ما لق كان الؿـَاَدى  قر معقـ، كلن يؼقن الخطقج:

، ففق ٓ يريد معقَّـًا، يريد أي إكسان يتصػ هبذه الصػة، كلن يؼقل الخطقب يقم "اهلل

ا، احػظ حجؽ"طرفة:  يا صالًبا اهتؿ "، كلن يؼقل مثاًل إستاذ: "يا حاجًّ

م الـصقحة لؽؾ الطالب."بدروسؽ  ، ٓ يريد صالًبا معقَّـًا، يريد أن يؼدِّ

ل فنكف يبؼك معرًبا مـصقًبا، يؼقل:  ، يا "إذن، ما سقى الـقع إوَّ
ِ
يا طبَد اهلل

كقػ ُكعرب ، "عُؾُف، يا رحقًؿا بالعبادِ حارَس الؿدرسِة، يا غافاًل اذكر اهلل، يا جؿقاًل ف

 هذا؟ 

 "كؼقن يف 
ِ
 : "يا طبَد اهلل

ُمـادى مـصقب وطالمة كصبف الػتحة، وهق مضاف،  "طبدَ "حرف كداء،  "يا"

 مضاف إلقف مجرور، وطالمة جره الؽسرة. "اسؿ اهلل"و

ُمـادى مـصقب وطالمة كصبف  "رحقًؿا"، "يا رحقًؿا بالعبادِ "وإذا قؾت: 

 وهؽذا.  الػتحة،

ا أن يؽقن الُؿـَاَدى كؾؿة، والؿراد  إذن الؿـَاَدى ٓ يخرج طـ هذيـ الـقطقـ: إمَّ

هبا معقَّـ، ففذا ُيبـك طؾك ما ُيرفع بف، والـقع الثَّاين: ما سقى ذلؽ، وهق يبؼك ُمعربًا 

 مـصقًبا.

 قان الشاطر:

 أخووووا الوووودكقا أرى دكقووووا  أفعووووك 

 

 تبوووووووودن كووووووووؾ آوكووووووووة إهابووووووووا 

ل أو الثَّاين؟ "دكقاأخا ال"قال:    ، مـ الـقع إوَّ

الثَّاين، أخا الدكقا: ٕكف مضاف ومضاف إلقف، الؿـَاَدى أكثر مـ كؾؿة، فؾفذا 
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أخا "، إكؿا قال: "أخق الدكقا"كصب بإلػ: ٕكف مـ إسؿاء الخؿسة، ما قال: 

 ."يا أخا الدكقا"، يعـل "الدكقا

 قان الشاطر: 

ووووا بذلَّووووِة كػسوووو  فيووووا صالًبووووا حؼن

 

ُن الؿؼووووودورا  ُن لوووووقس يبووووودل  الوووووذ 

ل أو الثَّاين؟"يا صالًبا"   ، مـ الـقع إوَّ

 ."صالًبا"الثَّاين، هذا شبقف بالؿضاف، فؾفذا كصب 

لق أن إستاذ رأى صالًبا يعبث بؼؾؿف، فلراد أن يـبِّفف لؽل يدع قؾؿف، ماذا يؼقل 

 ؟"يا صالًبا دع قؾؿؽ"أم  "يا صالُب "لف؟ 

 ، فؿباشرة يػفؿقن أن الؿؼصقد هبذا الـِّداء معقَّـ."قؾؿؽيا صالُب دع "

لق أراد إستاذ أن يتؽؾؿ يف صابقر الصباح، ويؼدم كصقحة لؾطالب بآستعداد 

 "يا صالًبا استعد لالختبار؟"أو  "يا صالُب استعد لالختبار؟"لالختبار، يؼقل: 

 يا صالًبا استعد. يؼقن:

لصباح، وأراد أن يؼدم كصقحة لؾطالب صقب لق أن هذا إستاذ يف صابقر ا

يا "، سقؼقل: "يا صالب"بآستعداد لالختبار، لؽـ استعؿؾ الجؿع، فؼال: 

 "أم يا صالًبا؟" "صالُب؟

ا لق قال: "يا صالُب " سقؼقن: يا ": ٕكف يخاصب الؿجؿقطة التل أمامف، أمَّ

ف كالمف لؽؾ مجامقع الطالب يف العالؿ، ولؽـف هـ"صالًبا ا يريد ، فؼد وجَّ

، "يا صالُب استعدوا لالختبار"الؿجؿقطة التل أمامف يف الؿدرسة، ولذا سقؼقل: 

 وهؽذا.

ا ططشاًكا، فلردت أن تدطقه إلك خقؿتؽ: لؽل يشرب ماًء،  لق رأيت رجاًل حاجًّ

ا تػضؾ؟"أم  "يا حاجُّ تػضؾ؟"تؼقل لف:   "يا حاجًّ

ا ت"، فؾق أخطلت وقؾت: "يا حاجُّ تػضؾ" تؼقن: ، لدخؾ إلقؽ "ػضؾيا حاجًّ

كؾ َمـ يف مِـك، فلكت الذي دطقهتؿ. يعـل اكظر كقػ أنَّ حركة واحدة غقَّرت 

ا، ففل تجعؾ الؾػظ خادًما لؾؿعـك،  َغة العربقة دققؼة جدًّ الؿعـك، ولفذا كؼقل إنَّ الؾُّ
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ا هبذه إلػاظ، بخالف كثقٍر مـ الؾغات، هبا  فتستطقع أن تعبِّر طـ معاٍن كثقرة جدًّ

ب ثابتة، مفؿا تغقر الؿعـك ٓ تتغقر إسالقب، فؾفذا تحتاج أن تزيد يف الجؿؾ أسالق

ا الؾَُّغة العربقة  قققًدا كثقرة وكالًما كثقًرا: لؽل تقصؾ الؿعـك الدققؼ الذي تريده، أمَّ

فتستطقع ذلؽ بتؼديؿ أو بزيادة أو تغققر حركة أن تبقـ هذا الؿعـك الدققؼ الذي 

 تريده.

 إلك أمر مفؿ!  هـا كعقد فــبف

ن  كؼقن: ؿـا الؿـَاَدى إلك كقطقـ، أنَّ الـق  إوَّ وهق –ضفر مؿا سبؼ طـدما قسَّ

 يشؿؾ شق قـ:  -ما كان الؿـَاَدى فقف كؾؿة والؿراد بفا معقَّـ

ن: . "يا زيُد، يا هـُد، يا فاصؿُة، يا إبراهقؿُ "الَعؾؿ الؿػرد، كؼقلؽ:  الـق  إوَّ

يا صالُب "كؼقلؽ:  -ـل إذا كان الؿؼصقد هبا معقَّـيع-ويشؿؾ الـؽرة الؿؼصقدة

 . "دع الؼؾؿ

يا طبَد "ما سقى ذلؽ، فقشؿؾ آسؿ الؿضاف، كؼقلؽ:  الـق  الثَّاين:

، ويشؿؾ الشبقف بالؿضاف، وقؾـا: إنَّ الشبقف "الرحؿـ، أو يا إماَم الؿسجد

ا رحقًؿا ي"بالؿضاف اسؿ ُأكؿؾ بؽؾؿٍة أو أكثر، ٓ طؾك سبقؾ اإلضافة، كحق: 

، ويشؿؾ أيًضا الـؽرة غقر الؿؼصقدة، كؽرة "بالعباِد، يا ُمؽرًما أباه، يا محؿقًدا فعؾف

لغقر معقـ، وقد اختصر الحريري  "يا صالًبا"ولؽـ ٓ تؼصد هبا معقَّـًا، كؼقلؽ: 

 ذلؽ يف ققلف:

 واكِصوووْج وكوووّقْن إْن ُتـووواِدي الـَّؽِوووَرهْ 

  

ووووَرهّ  كؼووووقلِفؿ َيووووا  َكِفًؿووووا َدِ  الشَّ

 وإْن يؽوووووووـ معرفوووووووًة ُمشوووووووَتِفَرهْ   

  

وووووؿَّ  اخوووووَرهْ  ُِ  فووووو  تـّقْكوووووُف و

 تؼوووووقُن يوووووا سوووووعُد َأَيوووووا سوووووعقُد   

  

 ومثؾووووووُف يووووووا أي فووووووا الَعؿقووووووُد 

 وَتـِصوووووُج الُؿضووووواَ  يف الـلووووودا   

  

 كؼووووقلِفؿ يووووا َصوووواحَج الووووّردا ِ 

ولذا  يعـل الـؽرة غقر الؿؼصقدة، "واكِصْج وكّقْن إْن ُتـاِدي الـَّؽَِرهْ "فؼقلف:   

َرهّ  َيا"مثَّؾ لفا بؼقلف:  َره. "َكِفًؿا َدِ  الشَّ  يـادي كؾ َكِفؿ أن يدع الشَّ
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 وققلف: 

 وإْن يؽوووووووـ معرفوووووووًة ُمشوووووووَتِفَرهْ 

  

وووووؿَّ  اخوووووَرهْ  ُِ  فووووو  تـّقْكوووووُف و

يا سعُد َأَيا "يعـل أنَّ الَعؾؿ الؿػرد ُيبـك طؾك ما ُيرفع بف، ومثَّؾ لف بؼقلف:   

 ."سعقُد 

يعـل أن الـؽرة الؿؼصقدة ُتبـك كالعؾؿ الؿػرد،  "ا أي فا الَعؿقُد ومثؾُف ي" وققلف:

 . "يا صالُب دع الؼؾؿ"فُتبـك طؾك ما ترفع بف، قؾـا كحق: 

، "يا أيُّفا الـاس"إذا وقعت يف الـِّداء، فنذا قؾت:  "أيٌّ " ومـ الـؽرة الؿؼصقد:

 "أيُّ "ت، فـؼقل: هذه كؽرة مؼصقدة مـاداة فؾفذا ُضؿَّ  "أيُّ "حرف كداء، و "يا"فـ

 طؾك الضؿ يف محؾِّ كصب.
ٌ

 مـادًى مبـل

، هذا حرف تـبقف ُيعرب إطراب الحروف، يعـل "يا أيُّفا" يف ققلف: "ها"و

 حرف تـبقف مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.

مرفقع، وطالمة  "أي"بدل مـ  "ال"، هذا الؿعرف بـ"أيُّ "، بدل مـ "الـاُس "

]آكػطار:  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)ذا يف الؿذكر رفعف الضؿة. صبًعا ه

ٺ ٿ ) "يا أيتفا الطالبة"، مثؾ: "أيتفا"، أما يف الؿمكث، فـؼقل: [6

 .[37]الػجر:  (ٿ

، يعـل أن الؿضاف معرب "وَتـِصُج الُؿضاَ  يف الـلدا " وققن الحريري:

 ."يا َصاحَج الّردا ِ "مـصقب يف الـِّداء، ومثَّؾ لف بؼقلف: 

كداء الؿضاف إلك ياء الؿتؽؾؿ،  يري إلك مسللة أخرى، وهل:عؿ اكتؼؾ الحر

أستاذي، "فآسؿ إذا أضػتف إلك ياء الؿتؽؾؿ، يعـل إذا أضػتف إلك كػسؽ، قؾت: 

فت العرب "صديؼل، ربل ا يف الؾَُّغة، والشلء إذا كثر يف الؾَُّغة، تصرَّ ، هذا كثقر جدًّ

ًفا كثقًرا، فآسؿ الؿضاف إلك ياء الؿ تؽؾؿ، طـد كدائف يجقز فقف ست فقف تصرُّ

لغات، ثالٌث بنثبات القاء، وثالٌث بحذف القاء. وذكر الحريري مـفا أربع لغات 

 فؼط.

َغة إولك:  ، قال تعالك:"يا صديؼل تعال"بنثبات القاء ساكـة، تؼقل:  الؾ 
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، يف قراءة بعض السبعة، وطـد بعض [68]الزخر :  (ۀ ۀ ہ ہ)

 يعـل بحذف القاء، وستليت. [68الزخر :] (ۀ ۀ ہ ہ)وا: أالسبعة قر

َغة الثَّاكقة:  تعال"بنثبات القاء مػتقحًة، تؼقل:  الؾ 
َ

، قال تعالك: "يا صديؼل

 .[52]الزمر:  (ۀ ہ ہ ہ ہ)

َغة الثَّالثة: ، "ا تعالؼً يا صدي"بؼؾب القاء ألًػا، وقؾب الؽسرة فتحًة، فتؼقل:  والؾ 

، "ابً يا طج"، وققلفؿ: [56]الزمر:  (ی ی جئ حئ)ومـ ذلؽ ققلف: 

 ، وأكثر ما جاءت يف أسؿاء الجـس.[81]يقسػ:  (ۅ ۉ ۉ)وققلف: 

ابعة: َغة الرَّ ، "يا صديِؼ تعال"بحذف القاء، وإبؼاء الؽسرة قبؾفا، فتؼقل:  والؾ 

 .[16]الزمر:  (ڳ ڳ)بؼاٍف مؽسقرٍة دون ياء، قال تعالك: 

 ففذه أربع لغات ذكرها الحريري يف ققلف: 

 طـوووووووَد َذوي إفَفوووووووا ِ وجوووووووائٌز 

  

 يف َيووووا ُ وووو ِ  َقووووْقُن يووووا ُ  موووول

 وقووووواَن قوووووقٌ  فقوووووِف يوووووا   َموووووا  

  

 كؿوووا َتَؾوووْقا يوووا َحسوووَرَتا طؾوووك َموووا

 بنعبات القا  ساكـة. "يا ُ  مل"بحذ  القا  وإبؼا  الؽسرة،  "يا ُ   ِ "فذكر   

 ققن الحريري: 

زوا َفتَحوووووَة هوووووذي الَقوووووا ِ   وجوووووقَّ

  

 ِحفووووا بالفووووا ِ والَققووووَػ بعووووَد َفت

زوا َفتَحَة هذي الَقا ِ "   ز فتح القاء فتؼقل: "يا غالمل"، يعـل يف "وجقَّ يا "، تجقِّ

 
َ

ابعة: "ُغالمل  ."قاَن ققٌ  فقِف يا   َما"، هذه الثَّالثة، والرَّ

، ويا غالمَ " إذن:
َ

 . أربعة لغات."يا غالِم، ويا غالمل، ويا غالمل

وهل التل جا ت يف شرح الحريري طؾك ة، َح ؾؿُ ويف رواية أخرى مشفقرة لؾ

 تف، َح ؾمُ 

 وجوووووووائٌز طـوووووووَد َذوي إفَفوووووووا ِ 

  

 يف َيووووا ُ وووو ِ  َقووووْقُن يووووا ُ  موووول

ل: حذف القاء، وإبؼاء حَ ؾمُ وطـدما شرح الحريري    تف ذكر أن القجف إوَّ

 ."يا ُغالمِ "الؽسرة قبؾفا: 
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القاء، ووضع  إذن، ففذه أربعة لغات، بؼقت لغتان، فالؾَُّغة الخامسة: حذف

، "يا محؿُد تعال"، كؿا تؼقل: "يا صديُؼ تعال"اإلطراب طؾك ما قبؾفا، فتؼقل: 

 [113]إكبقا :  (ې ې ې ى)بحذف القاء، وضؿ آخر آسؿ، قال تعالك: 

 ، يعـل يا أمل."يا أمُّ ٓ تػعؾل"يف قراءة، وقالت العرب: 

َغة السادسة:  ."يا صديَؼ تعال"قؼقلقن: هل بحذف القاء، وفتح ما قبؾفا، ف والؾ 

: حذف القاء، وكسر ما قبؾفا،  ًٓ ففذه ست لغات، أفصحفا وأكثرها استعؿا

يا "، و"يا صديؼل تعال". ثؿ إثبات القاء ساكـًة أو مػتقحًة، "يا صديِؼ تعال"مثؾ: 

 تعال
َ

. ثؿ فتح آخر الؿـَاَدى مع "يا صديَؼ تعال". ثؿ قؾب القاء ألًػا مثؾ: "صديؼل

يا ". ثؿ حذف القاء وضؿ آخر الؿـَاَدى، مثؾ: "يا صديَؼ تعال"ء، مثؾ: حذف القا

 ."صديُؼ تعال

 ثؿ اكتؼؾ الحريري إلك مسللة أخرى، وهل: 

 

ٖ
َ
اد

َ
 كٛفٛح انٕقف ػهٗ ادلُ

 إذا أردت أن تؼػ طؾك الؿـَاَدى، كقػ تؼػ؟ 

الؼاطدة العامة يف الققػ: أن تؼػ طؾك آخر الؽؾؿة بالسؽقن، الحريري قان: 

 ؽ يف الققػ طؾك الؿـَاَدى صريؼتان: ل

أن تؼػ طؾك آخره بالسؽقن، وهذا هق إمر العام يف  الطريؼة إولك: -

يا صديؼل، "الؾَُّغة، فتؼػ طؾك مختؾػ هذه الؾغات السابؼة بالسؽقن، فػل ققلؽ: 

 
َ

 "، تؼػ بالسؽقن فتؼقل: "أو يا صديؼل
ْ

يا صديِؼ تعال، "، ويف ققلؽ: "يا صديؼل

يا "، بحذف القاء، تؼػ بالسؽقن، فتؼقل: "تعال، أو يا صديَؼ تعال أو يا صديُؼ 

 ، وهذا واضح."صديْؼ 

أن تثبت القاء مػتقحة وتزيد بعدها هاء السؽت، فتؼقل:  الطريؼة الثَّاكقة: -

، وهذا جائز يف الؾَُّغة طؾك كؾ مضاٍف إلك ياء الؿتؽؾؿ، فؾفذا "تعال يا صديؼقف"

 ، ثؿ قال: "بالفا ِ والَققَػ بعَد َفتِحفا "قال: 
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 والَفووواُ  يف الققوووِػ طؾوووك ُ  ِمَقوووفْ 

  

 كالفوواِ  يف الققووِػ طؾووك ُسووؾطاكَِقفْ 

، 38]الحاقة:  (ېئ ىئ ىئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ)يعـل القاردة يف ققلف:   

يف أيتقـ لقست طؾك سبقؾ الـِّداء، لؽـ الحؽؿ: أن  "ُسْؾَطاكَِقفْ "و "َمالَِقفْ "، [39

، يجقز لؽ طـد الققػ طؾقفا أن تؼػ بالفاء، فتؼقل كؾؿة مضافة إلك ياء الؿتؽؾؿ

هذا "، أو "أكرمت صديؼقف"، أو "جاء صديؼقف"، أو تؼقل: "يا صديؼقف"مثاًل: 

 ، وهؽذا."كتاب صديؼقف

 حذف حرف الـِّداء.  الؿسللة إخقرة:

ەئ ەئ )ذكر الحريري أن حرف الـِّداء يجقز أن ُيحذف، كؼقلف تعالك: 

 (پ پ پ ڀ ڀ ڀپ )، [39]يقسػ:  (وئ وئۇئ

 ، [15]الحشر: 

 لؽـ الـحقيقـ اختؾػقا يف مسللتقـ:

، هؾ يجقز أن "يا هذا تعال"حذف الـِّداء مع أسؿاء اإلشارة، كؼقلؽ:  إولك:

 خالف، مـعف البصريقن، وأجازه الؽقفققن. "هذا تعال؟"، فتؼقل: "يا"تحذف 

ؾ يجقز أن تحذف ، ه"يا رجُؾ تعال"مع الـؽرة، لق قؾت: والؿسللة الثَّاكقة: 

مـعف البصريقن، وأجازه الؽقفققن، والحريري أخذ  "رجُؾ تعال؟"، فتؼقل: "يا"

 يف ذلؽ بؼقل البصريقـ، فؼال: 

 وَحوووووذُ  َيوووووا يجوووووقُز يف الـلووووودا 

  

 كؼوووقلِفؿ ربل اسوووتِجْج ُدطوووائل

 وإْن َتُؼووووووْؾ يووووووا هووووووذِه أو َيووووووا َذا  

  

 َفحووووذُ  َيووووا ُمؿَتـِووووٌع َيووووا هووووذا

 ."َفحذُ  َيا ُمؿَتـٌِع َيا هذا"يعـل يف اإلشارة،  "ا هذِه أو َيا َذاوإْن َتُؼْؾ ي"  

واكتفك الققت باكتفائـا مـ باب الـِّداء، وكشؽر جؿقع اإلخقة وإخقات الذيـ 

تابعقكا، والحؿد هلل رب العالؿقـ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف 

 وأصحابف أجؿعقـ.

 

 



 e 

g h 
f  550 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 
 

 
 
 

 
ُ
زض

َّ
 انثالثٌٕاند

﷽  
الم طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف  الة والسَّ الحؿد هلل ربِّ الَعالؿقـ، والصَّ

  وأصحابف أجؿعقـ 

 أما بعد. 

رس الذي  فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف هذا الدَّ

رَس الثالثقـ ِمـ دروس شرِح ُمؾ  .ة اإلطراب لؾحريري البصري حَ يتؿُّ الدَّ
فر الثَّالثوكحـ يف ال مـ سـة تِسٍع  -شفر ربقع إول-ؾقؾة الثالثة مـ الشَّ

روس تلتقؽؿ مـ حَ ؾؿُ وثالثقـ وأربعؿائة وألػ، لـستؽؿَؾ شرح هذه ال ة، وهذه الدُّ

 يف مديـة الرياض. -بنذن اهلل تعالك-إكاديؿقَّة اإلسالمقَّة الؿػتقحة، وكعؼده

، ويف "الـِّداء"كذلؽ طؾك وأخقاهتا، و "ما"تؽؾؿـا يف الدرس الؿاضل طؾك 

سـتؽؾؿ طؾك التَّرخقؿ، وكحاول أن كتؽؾؿ أيًضا طؾك باب  -إن شاء اهلل-هذه الؾقؾة

 التَّصغقر.

سخٛى
َّ
 تاب انت

كؿا -ذكر التَّرخقؿ بعد الـِّداء: ٕن التَّرخقؿ - -واضح أنَّ الحريري

ٓشؽ مـ أبقاب الـحق  ٓ يؽقن إٓ يف الـِّداء، فالتَّرخقؿ تابٌع لؾـِّداء، وهق -سقليت

ٕثره يف آخِر الؽؾؿة، وآخُر الؽؾؿة هق محؾ البحث الـَّحقي، فـبدأ بشرح باب 

يف هذا الباب، وكستؿع إلك إبقات مـ  التَّرخقؿ، بؼراءة ما قالف الحريري 

 إخ صفقب، فؾقتػضؾ.

الم طؾك رسقل اهلل،  الة والسَّ الؾفؿ بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل، والصَّ
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 اغػر لشقخـا، ولؾحاضريـ والؿشاهديـ.

 ة: باب التَّرخقؿَح ؾؿُ يؼقن صاحج ال

 وإن تَشوووا الّتووورخقَؿ يف حووواِن الـّوووَدا 

  

 فاخُصوووْص بوووِف الؿعرفوووَة الُؿـَػووورَِدا

ؿووَ   اخووَر اسووِؿفِ     واحووِذْ  إذا َرخَّ

  

 وٓ ُتغّقووووْر مووووا بِؼوووول طووووـ رسووووِؿفِ 

 تؼوووقُن يوووا َصْؾوووَح ويوووا َطووواِ  اسوووَؿَعا  

  

 كؿووووا تؼووووقُن يف سووووَعاَد يووووا ُسووووَعا

ووووؿ  يف التوووورخقؿِ     وقوووود ُأجقووووَز الضَّ

  

 َتؼوووووقَن يوووووا طووووواُ  بضوووووؿل الؿوووووقؿِ 

ـِ بوووووو  ُ ػووووووقنِ     وألووووووِؼ حوووووورفق

  

 ِمووووـ وزِن َفْعوووو َن وِمووووـ مػعووووقنِ 

 تؼوووقُن يف مووورواَن يوووا َمووورَو اجؾوووسِ   

  

 ومثُؾووووُف يووووا َمووووـُْص فوووواففْؿ وِقووووسِ 

 وٓ ُتوووووووَرّخْؿ هـوووووووَد يف الـلووووووودا   

  

 ٓ ُع عقنووووووا َخوووووو  ِمووووووـ هووووووا ِ و

 وإْن يؽوووووـ  اخوووووَرُه هووووواٌ  فُؼوووووْؾ   

  

 يف هبووٍة يوووا ِهووَج َموووـ هووذا الرُجوووْؾ 

 وقووووقُلُفؿ يف صوووواحٍج يووووا َصوووواِح   

  

 شوووووذَّ لؿعـًوووووك فقوووووِف باصوووووطِ ِح 

مـ مؾحؼات  -كؿا ُقؾـا قبؾ قؾقؾ-هذه أبقات التَّرخقؿ، والتَّرخقؿ ،أحسـت  

 لـِّداء. َفَؿا تعريػ التَّرخقؿ؟ الـِّداء: ٕكَّف ٓ يؽقن إٓ يف ا

 هق حذُف آخِر الُؿـاَدى تخػقًػا.  التَّرخقؿ:

يدلُّ طؾك أنَّ الؿحذوف يؽقن يف  "حذف آخر" كـظر يف هذا التعريػ، فؼقلـا:

آخر الُؿـاَدى، ٓ يؽقن يف أولف أو وسطف، وإغؾب أن يؽقن هذا الؿحذوف َحرًفا 

، "يا مالؽ"، فتحذف الؽاف آخر "ا مال تعاليا مالُؽ تعال: ي"واحًدا، كؼقلؽ يف 

يا مـصقُر تعال: يا مـُص "كؼقلؽ يف  -كؿا سقليت-وقد يؽقن الؿحذوف حرفقـ

 .و، فحذفت الراء والقا"تعال

يعـل أن التَّرخقؿ خاصٌّ بالُؿـاَدى دون غقره،  "الُؿـاَدى" وققلـا يف التَّعريػ:

عر."مالؽ"د ، تري"جاء مال الققم"فؾفذا ٓ يجقز أن تؼقل:   ، إٓ يف ضرورة الشِّ

 . هذا بقان لغرض التَّرخقؿ وفائدتف."تخػقًػا" وققلـا يف التعريػ:
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وكقن التَّخػقػ مِـ أغراض التَّرخقؿ وفقائده، هذا يعـل أكَّف أهؿِّ الػقائد 

وإغراض، وإٓ فننَّ هـاك أغراًضا وفقائَد أخرى، كالتَّحبب إلك الُؿـاَدى، كؼقل 

 .▲ -تحبًبا يف زوجتف ،«يا طائش» :-♥ -الـبل

عػ، ويستشفدون طؾك ذلؽ بؼراءة  ومـ أ راف التَّرخقؿ: ٓلة طؾك الضَّ الدَّ

، وقراءة [77]الزخر :  (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ): -◙ -ابـ مسعقد

ٹ ٹ ٹ )دون ترخقؿ، لؽـ يف قراءة ابـ مسعقد:  (ٹ)الجؿفقر 

 -ابـ طباس ترخقًؿا، فؼال "مالؽ"، ُحذفت الؽاف مـ [77]الزخر : (ڤ

ـِ التَّْرِخقؿِ ": -◙ )"َما َكاَن َأْشَغَؾ َأْهَؾ الـَّاِر َط
1

. وطؾَّؾقا هذه الؼراءة بلنَّ فقفا (

تف أشار إلك حَ ؾمُ . والحريري يف "مالؽ"دٓلة طؾك ضعِػ أهِؾ الـَّار إكؿال اسؿ 

 هذا التعريػ، تعريػ التَّرخقؿ، فؼال: 

ؿووَ   اخووَر اسووِؿفِ   واحووِذْ  إذا َرخَّ

  

  ُتغّقووووْر مووووا بِؼوووول طووووـ رسووووِؿفِ وٓ

التَّرخقؿ خاٌص بآسؿ الُؿـاَدى، ولؽـ هؾ كؾ إسؿاء الُؿـاَدى  طرفـا أنَّ   

ؿ مـ إسؿاء الؿـاداة؟  ؿ؟ أو ما الذي ُيرخَّ  ترخَّ

ؿ مِـ إسؿاء الؿـاداة: هق الُؿـاَدى الؿبـل، وكـا قد ذكركا يف  كؼقن: الذي يرخَّ

 ى لف حالتان، ُيبـك يف إحداهؿا، ويف إخرى ُيعرب. باب الـِّداء أنَّ الُؿـادَ 

ؿ هق الُؿـاَدى الؿبـل، وهق يشؿؾ شقئقـ:  ولذا كؼقن:  إنَّ الذي ُيرخَّ

العؾؿ  -يعـل الَعؾؿ غقر الؿضاف وٓ الشبقف بالؿضاف-يشؿؾ الَعؾؿ الُؿػرد -

 ."يا محؿد، يا زيـب، يا جعػر، يا مروان"الؿػرد كـ 

يا صالب دع الؼؾؿ، يا جارية "الؿؼصقدة، كؼقلؽ: يشؿؾ أيًضا الـَّؽرة  -

 ، وهؽذا."تعالل

 .طرفـا أنَّ التَّرخقؿ خاٌص بالُؿـاَدى الؿبـل

                                           
، ولؿ أقػ طؾقف ُمسـدًا، واكظر إحادي  وأعار التل 996أورده الزمخشري يف الؽشا /  (1)

 (.136استشفد بفا الـحاة ح)
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 ُٓسخَّه مطلًكا دٌّ غسّط أو بػسّط؟  ٍل امُلياَدٚ املبين 

 الؿسللة فقفا تػصقؾ: الجقاب طـ ذلؽ:

ث، فرتخقؿف جائز إِذا كان الُؿـاَدى الؿبـل مختقًما بتاء تلكق الحالة إولك:

 ُمطؾًؼا. 

 ما معـك مطؾًؼا؟ 

فتؼقل يف  -هذا مختقم بالتَّاء، فرتخقؿف جائز-يا صؾحةُ " يعـل ب  شرا. فؿثً :

التَّرخقؿ: يا صؾَح تعال. يا حؿزُة: يا حؿَز تعال. يا معاوية: يا معاوَي تعال. أو امرأة 

ؿ: يا هَب  ، ثؿ ترخِّ
ْ

. أو تـادي جارية معقـة، اسؿفا هبة، فتؼقل: يا هبُة تعاَلل
ْ

تعاَلل

 
ْ

ؿ بحذف التَّاء فتؼقل: يا جارَي تعاَلل ، ثؿ ترخِّ
ْ

 . وهؽذا."تؼقل: يا جاريُة تعاَلل

ؿ  الحالة إخرى: إذا كان الُؿـاَدى الؿبـل غقر مختقٍم بتاء التَّلكقث، ففذا ٓ يرخَّ

 إٓ بثالثة شروط، ٓبدَّ أن تتقافر كؾفا:

ن: را إوَّ . أن يؽ الشَّ ؿِّ  قن الُؿـاَدى الؿبـل مبـقًّا طؾك الضَّ

ؿِّ "وققلـا:  يا طبَد "ُيخرج الُؿـاَدى الؿـصقب الؿعرب، مثؾ:  "مبـقًّا طؾك الضَّ

، كالؿبـل طؾك إلػ، مثؾ: "اهلل ؿِّ يا "، وُيخرج الُؿـاَدى الؿبـل طؾك غقِر الضَّ

ؿ.، فؿثؾ ذلؽ ٓ"يا محؿدون". أو الؿبـل طؾك القاو، مثؾ: "محؿدان   يرخَّ

را الثَّاين: أن يؽقن الُؿـاَدى الؿبـل طؾًؿا، فُقخرج الـَّؽرة الؿؼصقدة، كحق  الشَّ

ؿ."يا رجُؾ، ويا رجاُل، ويا صالُب، ويا صالُب "  ، هذه ٓ ُترخَّ

را الثَّال : أن يؽقن أكثر مـ ثالثة أحرف، فقؽقن أربعَة أحرٍف، أو خؿسَة  الشَّ

يا زيد، يا بؽر، يا سعد، يا هـد، "خرج الثُّالثل، مثؾ: أحرٍف، أو ستََّة أحرٍف، وهذا يُ 

ؿ."يا دطد  ، هذه ٓ ُترخَّ

روط  مثال الُؿـاَدى الؿبـل غقر الؿختقم بتاء تلكقٍث، وقد تقافرت فقف هذه الشُّ

 ، وهؽذا."يا جعػُر، يا حارُث، يا طامُر، يا كؿاُل "الثَّالثة: كحق 

ؿ  . يا طامُر، كؼقل: يا طاِم تعال. يا سالُؿ: يا جعػُر، فـؼقل: يا جعَػ تعال"فـُرخِّ

 
ْ

 ."يا ساِل تعال. يا كؿاُل: يا كؿا تعال. يا سعاُد: يا سعا تعاَلل
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 وهذا هق ققن الحريري: 

 وإن تَشوووا الّتووورخقَؿ يف حووواِن الـّوووَدا

  

 فاخُصوووْص بوووِف الؿعرفوووَة الُؿـَػووورَِدا

 قف، عؿ قان بعد ذلؽ:طرفـا أنَّ الؿعرفة الؿـػردة تشؿؾ الُؿـاَدى الؿبـل بـقط  

 وٓ ُتوووووووَرّخْؿ هـوووووووَد يف الـلووووووودا 

  

 وٓ ُع عقنووووووا َخوووووو  ِمووووووـ هووووووا ِ 

 وإْن يؽوووووـ  اخوووووَرُه هوووووا  فُؼوووووْؾ   

  

 يف هبووٍة يوووا ِهووَج َموووـ هووذا الرُجوووْؾ 

 عؿ قان:   

 وقووووقُلُفؿ يف صوووواحٍج يووووا َصوووواِح 

  

 شوووووذَّ لؿعـًوووووك فقوووووِف باصوووووطِ ِح 

، فالعرب "صاحب"ترخقؿ كداء فلشار الحريري يف البقِت إخقِر إلك شذوذ   

ؿقه، فؼالقا: "يا صاحب، يا صاحب، يا صاحب"لؽثرة كدائفؿ ٕصحاهبؿ،  ، رخَّ

لقست مختقمة بتاء تلكقث، إذن يجب أن  "صاحب"، مع أنَّ كؾؿة "يا صاِح تعال"

روط الثَّالثة، و روط الثَّالثة: ٕكَّفا  "صاحب"تتقافر فقفا الشُّ ٓ تتقافر فقفا الشُّ

ؿقا لؽثرة آستعؿال، لقست طؾ  ًؿا، ففل كؽرة مؼصقدة، لؽـَّفؿ رخَّ

 ومـ ذلؽ ققن الشاطر:

 صووووواِح ٓ تعوووووذن أخوووووا  فلكوووووف

 

 مووا ٓ توورى مووـ َوْجووِد كػسوول أوجووُد 

 وققن أخر: 

 صرم  ولؽـل طـ الصر  أِوعُػ  لق كان لل بالصر  يا صاِح صاقةٌ 

ا يف كالم العرب.   وهذا كثقٌر جدًّ

 ضع التَّرخقؿ وشرصف.طرفـا التَّرخقؿ، ومق

هـا يـبغل أن كذكر أنَّ لؾعرب يف التَّرخقؿ لغتقـ، هـاك لغتان صحقحتان 

 فصقحتان لؾعرب يف التَّرخقؿ:

وتؽقن بحذف آخر الُؿـاَدى وإبؼاء ما  ،لغة َمـ يـتظر الؾغة إولك يسؿقكفا:

آخر  بالتَّرخقؿ، فنكَّؽ تحذف "يا طامرُ "قبؾف طؾك حالف، فنذا أردت أن تـادي 

، وهق حرف الراء، والذي قبؾ الراء الؿقؿ ُتبؼقفا طؾك حالفا مؽسقرة، "طامر"
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، تحذف التَّاء وتبؼل ما قبؾ التاء وهق حرف "يا صؾحة"، يف "يا طاِم تعال"فتؼقل: 

 ."يا صؾَح تعال"الحاء طؾك حالف، يعـل مػتقًحا، 

إخقر، لغة َمـ ٓ يـتظر، وتؽقن بحذف الحرف  الؾغة إخرى يسؿقكفا:

وضؿِّ ما قبؾف، يعـل: بحذف الحرف إخقر، وكؼؾ حؽؿ البـاء إلك ما قبؾف، فنذا 

طؾك هذه الؾغة، فنكَّؽ تحذف الراء، ثؿ تـؼؾ حركة الراء  "يا طامرُ "أردت أن ُتـادي 

تؼقل: يا  "يا صؾحة"، ويف "يا طاُم تعال"وهق البـاء طؾك الضؿ إلك ما قبؾف، فتؼقل: 

 ا.، وهؽذ"صؾُح تعال

بعدم  (ٹ)، كؿا يف أية: فؼراءة الجؿفقر "يا مالُؽ "وإذا أردكا أن كـادي 

 [77]الزخر : (ٹ ٹ ٹ ڤ)التَّرخقؿ، وفقفا قراءتان شاذتان، إولك: 

لغة َمـ  [77]الزخر : (ٹ ٹ ٹ ڤ)لغة َمـ يـتظر، وقراءة أخرى شاذة: 

 ٓ يـتظر.

ؾك الؾغة إولك: يا جعَػ بالتَّرخقؿ، تؼقل ط "يا جعػرُ "إذا أردت أن تـادي 

 تعال. وطؾك الؾغة إخرى: يا جعُػ تعال.

. وطؾك الؾغة  ، تؼقن طؾك الؾغة إولك:"يا طائشةُ "ويف 
ْ

يا طائَش تعاَلل

.
ْ

 إخرى تؼقل: يا طائُش تعاَلل

يا هرْق تعال. وطؾك الؾغة إخرى:  ، تؼقن طؾك الؾغة إولك:"يا هرقُؾ "ويف 

 يا هرُق تعال، وهؽذا.

 وهذا هق ققن الحريري:

ؿووَ   اخووَر اسووِؿفِ   واحووِذْ  إذا َرخَّ

  

 وٓ ُتغّقووووْر مووووا بِؼوووول طووووـ رسووووِؿفِ 

وهذه الؾغة هل إشفر  -لغة َمـ يـتظر-يشقر إلك أي الؾغتقـ؟ إلك إولك  

 وإكثر يف كالم العرب، ولفذا بدأ هبا، ومثَّؾ لفا بؼقلف: 

 تؼوووقُن يوووا َصْؾوووَح ويوووا َطووواِ  اسوووَؿَعا

  

 تؼووووقُن يف سووووَعاَد يووووا ُسووووَعاكؿووووا 

 عؿ ذكر لغة َمـ ٓ يـتظر فؼان:   

ووووؿ  يف التوووورخقؿِ   وقوووود ُأجقووووَز الضَّ

  

 َتؼوووووقَن يوووووا طووووواُ  بضوووووؿل الؿوووووقؿِ 
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 يشقر إلك أن الؾغة إخرى جائزة، لؽـَّفا أقؾ مِـ الؾغة إولك.

ما الذي ُيحذف مِـ  وهـا كختؿ الؽ   طؾك التَّرخقؿ بينخر مسللة، وهل:

ؿ؟ الحذف ٓ يؽقن إٓ يف إخقر، لؽـ كحذف كؿ حرف؟ الؿُ   َرخَّ

ابؼة، لؽـ يجب أن  إصؾ أكَّـا كحذف الحرف إخقر كجؿقع إمثؾة السَّ

إذا كان الُؿـاَدى قبؾ آخره حرُف  -الحرف إخقر والذي قبؾف-تحذف آخر حرفقـ

، وحرف الَؿدِّ هذا قبَؾف ثالثَة أحرٍف فلكثر، كحق:  ، هذا مختقٌم بـ "رُ يا مـصق"مدٍّ

ؿ "راء" يَّة، والقاو الؿدية قبؾفا ثالثة أحرف، فنذا أردت أن ترخِّ ، وقبؾ الراء واو مدِّ

يا "، مثؾ: "يا مـُص تعال"، وإذا وصؾت: "يا مـص"تحذف الراء والقاو، تؼقل: 

، وطؾك "يا مرَو تعال"، تحذف الـقن وإلػ، تؼقل طؾك لغة َمـ يـتظر: "مروان

يا سؾؿان. كؼقل: يا سؾَؿ تعال، ويا سؾُؿ ". ومثؾ: "يا مرُو تعال"يـتظر:  لغة َمـ ٓ

 ."تعال

قـا رجاًل بـ ؿف طـد كدائف؟ "مسؽقـ"ولق سؿَّ  ، فؽقػ ُكرخِّ

 يا مسِؽ تعال. طؾك لغة مـ يـتظر:

 يا مسُؽ تعال.  وطؾك لغة َمـ ٓ يـتظر:

ؿ، صبًعا كؼقل هذا طؾؿ: ٕكَّف لق لؿ يؽـ طؾًؿا لؽان كؽرة م ؼصقدة، وهذا ما يرخَّ

 ."طثؿان، ومروان، ومحؿقد"لؽـ لق جعؾـاه اسًؿا طؾًؿا جاز ترخقؿف، ومثؾ ذلؽ: 

اطر:  قان الشَّ

 يووووا موووورَو إن مطقتوووول محبقسووووةٌ 

 

 ترجوووق الحبوووا  ورب فوووا لوووؿ يقووولس

اطر أخر:    وقان الشَّ

 قػل فواكظري يوا أسوَؿ هوؾ تعرفقـوف

 

 أهووذا الؿغقووري الووذي كووان ُيووذكر؟

 ، طؾك لغة َمـ يـتظر."يا أسؿَ "د يف ققلف: والشاه 
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 وهذا ققن الحريري:

ـِ بوووووو  ُ ػووووووقنِ   وألووووووِؼ حوووووورفق

  

 ِمووووـ وزِن َفْعوووو َن وِمووووـ مػعووووقنِ 

 تؼوووقُن يف مووورواَن يوووا َمووورَو اجؾوووسِ   

  

 ومثُؾووووُف يووووا َمووووـُْص فوووواففْؿ وِقووووسِ 

  :"وزن فع ن ومػعقن"والحريري يعـل بو  

، وحرف الؿد مسبقق بلكثر مـ حرفقـ، يعـل كؾ ما كان قبؾ آخره حرف مدٍّ 

ففق ٓ يعـل هذيـ القزكقـ فؼط، فؾق كان حرف الؿد مسبقق بحرفقـ فؼط، مثؾ: 

، ففذا يؽقن ترخقؿف مـ الـَّقع إول، بحذف "يا كؿال، أو يا سعقد، أو يا حؿقد"

يا كؿال: يا كؿا تعال. ويف يا "الحرف إخقر فؼط وإبؼاء حرف الؿد، فتؼقل يف 

 ، وهؽذا.": يا سعل تعال. ويف يا حؿقد: يا حؿق تعالسعقد

 ففذا ما يتعؾؼ بالتَّرخقؿ. هؾ هـا  مـ سمان أو كـتؼؾ إلك التَّصغقر؟ 

 إذن كـتؼؾ إلك التَّصغقر.

ابؼ هق آخر إبقاب الـَّحقية،   باب التَّرخقؿ السَّ

حق، أما باب التَّصغقر الذي سقليت، فبعض أهؾ الؾغة يجعؾف مِـ أبقاب الـَّ 

رف، فؾفذا سـجد أن الحريري يف باب التَّصغقر  وأكثرهؿ يجعؾف مِـ أبقاب الصَّ

رف، سقذكر أبقاًبا صرفقَّة كالتَّصغقر، ثؿ الـَّسب، وسقذكر أبقاًبا  سقخؾط الـَّحق بالصَّ

 كحقيَّة أيًضا، كالعدد، والؿؿـقع مـ الصرف، وهؽذا. 

 ضؾ.كستؿع إلك باب التَّصغقر مـ أخقـا سعقد، فؾقتػ

 أحسـ اهلل إلقؽؿ.
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صغري
َّ
 تاب انت

 وإن ُتوورِْد تصووغقَر آسووِؿ الُؿحَتَؼوورْ 

  

 إمووووووا لَتَفوووووواوٍن وإمووووووا لِصووووووَغرْ 

 فُضووووؿَّ مبووووَداُه لفووووذي الَحاِدعووووفْ   

  

 َعالَِثووووووووفْ  (1)وِزدُه يوووووووواً  تْبووووووووديفا

 تؼوووقُن يف َفْؾوووٍس ُفَؾوووقٌس يوووا فَتوووك  

  

 وهؽوووووووذا كوووووووؾ  ُع عوووووووَل َأَتوووووووك

ًثووووووووا    أرَدفَتووووووووفُ  وإْن يؽووووووووـ ممكَّ

  

 هوووواً  كؿووووا ُتؾِحووووُؼ لووووق َوصووووػَتفُ 

رِ الـّوووووواَر طؾووووووك ُكووووووَقْيَرهْ     فصووووووغل

  

 كؿوووووووا تؼوووووووقُن كووووووواُرُه ُمـقوووووووَرهْ 

رِ الِؼوووووْدَر فُؼوووووْؾ ُقوووووَديَرهْ     وصوووووغل

  

 كؿوووووووا تؼوووووووقُن ِقووووووودُرُه كبقوووووووَرهْ 

رِ البووووواَب فُؼوووووْؾ ُبَقْيوووووُج     وَصوووووغل

  

 والـّووووووواُب إن صوووووووّغرَتُف ُكَقْقوووووووُج 

 أبووووووووقاُب ٕنَّ باًبووووووووا جؿُعووووووووُف   

  

 والـّوووواُب أصووووُؾ جؿِعووووِف أكَقوووواُب 

 وفاطووووووووٌؾ َتصووووووووغقُرُه ُفَقيِعووووووووُؾ   

  

 كؼووووووقلِِفؿ يف َراِجووووووٍؾ ُرَوْيِجووووووُؾ 

 وإن تِجوووْد ِموووـ بعوووِد عاكقوووِف ألوووْػ   

  

 فاقِؾْبووووووُف يوووووواً  أبووووووًدا وٓ َتِؼووووووْػ 

ووووووٍؾ َذَبْحووووووُ      تؼووووووقُن كووووووْؿ ُ َزيل

  

 وكووووووؿ ُدَكْقـقوووووورٍ بووووووِف َسووووووَؿْحُ  

ـٌ لِِسوووورح    اٍن كؿوووواوقووووؾ ُسووووَرْيِحق

  

ـُ الِحَؿووك  تؼووقُن يف الجؿووِع َسووَراحق

 وٓ ُتغّقووووووْر يف ُطثقؿوووووواَن إلِووووووْػ   

  

 وٓ ُسووووؽقَراَن الووووذي ٓ َيـَصوووورِْ  

 وهؽوووووووذا ُزطقِػوووووووَراُن فووووووواطتبِرْ   

  

داِسوووقَّاِت وافَؼوووْف موووا ُذكِووورْ   بوووِف الس 

وارُدْد إلوووك الؿحوووذوِ  موووا كووواَن   

 ُحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووِذْ  

  

 موووـ أصوووؾِف حتوووك َيعوووقَد ُمـَتِصوووْػ 

 كؼووووووووقلِِفؿ يف َشووووووووَػٍة ُشووووووووَػْقَففْ   

  

رَتَفا ُشووووووَقْيَففْ   والّشوووووواُة إْن صووووووغَّ

 وألووووِؼ يف الّتصووووغقرِ مووووا ُيسووووَتثَؼُؾ   

| 

 َزائوووووووُدُه أو َموووووووا َتوووووووَراُه َيثُؼوووووووُؾ 

 الرواية إصح يف ذلؽ، التل جاءت يف شرح الحريري: 

                                           
 تتبدى أو تْبتديفا، روايتان. (1)
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 وألووووِؼ يف تصووووغقرِ مووووا ُيسووووَتثَؼُؾ 

| 

 َزائوووووووُدُه أو َموووووووا َتوووووووَراُه َيثُؼوووووووُؾ 

 ذه إكسج مـ حق  الؿعـك. وه 

 وإحوورُ  ال توول ُتووزاُد يف الَؽِؾووؿْ 

 

 مجؿقُطَفوووا ققُلوووَؽ سوووائؾ واكوووتفؿ

 تؼووووووووقُن يف ُمـَْطِؾووووووووٍؼ ُمَطْقِؾووووووووُؼ  

 

 فوووووووافَفْؿ ويف ُمرتوووووووِزٍ  ُمَريوووووووِزُ  

 وققووووووَؾ يف سووووووػرجٍؾ ُسووووووَػْقرُِج  

 

 ويف فًتووووووك ُمسووووووتخرٍِج ُمَخْقوووووورُِج 

 وقووووود ُتوووووزاُد الَقووووواُ  لؾّتعوووووقيضِ  

 

رِ الَؿِفووووووقضِ  والَجبوووووورِ   لؾؿصووووووغَّ

 كؼووووووقلِِفؿ إنَّ الُؿَطقؾقووووووَؼ أَتووووووك 

 

ووَػقريَ  إلووك فصووِؾ الّشووَتا  واخَبووا الس 

وووووووا  وووووووؾقُه َذيَّ  وشوووووووذَّ مؿوووووووا أصَّ

 

ووووووووَذيَّا  تصووووووووغقُر َذا ومثُؾووووووووُف الؾَّ

 وقووووووووقُلُفؿ أيًضووووووووا ُأَكْقِسووووووووَقانُ  

 

 شوووووووذَّ كؿوووووووا شوووووووذَّ ُمَغْقرَِبوووووووانُ 

 ولوووووقَس هوووووذا بؿثووووواٍن ُيحوووووَذى 

 

بِِع إصوووووَؾ  افووووواتَّ  وَدْ  موووووا شوووووذَّ

 أكثَر إبقات يف باب التَّصغقر. - -أحسـت. الحريري 

 ما الؿراد بالتَّصغقر؟

 جعؾ آسؿ الُؿعرب طؾك بـاٍء مـ أبـقة التَّصغقر الثَّالثة. التَّصغقر هق:

عرًبا، ثؿ تجعؾف طؾك بـاٍء مـ أبـقة التَّصغقر الثالثة. هذا أن تلخذ اسًؿا مُ  يعـل:

فاتَّضح مـ تعريػ التَّصغقر أكف خاٌص بآسؿ دون الػعؾ والحرف، هق التَّصغقر، 

 وأكَّف خاٌص بآسؿ الؿعرب دون آسؿ الؿبـل.

  ما فْاٜد التَّصػري ّأغساضُ؟ 

ر العرب؟   لؿاذا تصغل

 فقائد التَّصغقر وأغراضف كثقرة، وهل تظفر مـ سقاق الؽالم، أهؿفا: 

أن تؼقل هذا الشلء صغقٌر، ولقس التَّصغقر الحؼقؼل، يعـل  مـ أ راِف: -

يب، يعـل: مسافة قريبة"كبقًرا، كـ   ."كتقب، يعـل: كتاًبا صغقًرا. وُقرِّ

التَّحؼقر. فؾفذا يسؿقف بعض الـَّحقيقـ الؿتؼدمقـ: باب  ومـ أ راِف:  -
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 التَّحؼقر، كؼقلؽ: ُأحقِؿؼ، أو ُسققػ.

 ة.التَّعظقؿ. طؽس التَّحؼقر، كؼقلفؿ: ُدوْيِفقَ  ومـ أ راِف: -

اطر:  ومـف ققن الشَّ

 ...................... 

 

 ُدوْيِفَقووووٌة تصووووػر  مـفووووا إكامووووؾ.  

َخ البالد.   وكؼقلفؿ: هذا ُغَؾقٌِّؿ دوَّ

وجات وإوٓد، وكحق  ومـ أ راِف: - ِؾ، كتصغقر أسؿاء الزَّ التَّحبُّب والتَّدلُّ

ققلفؿ: يا ُبـَل، ويا يف كداء طائشة، ويف  «يا ُحَؿْقَرا »ذلؽ كؿا جاء يف الحديث: 

، وكحق ذلؽ.
َّ

 ُأَخل

إلك أنَّ التَّصغقَر يؽقن ٕ راٍف، وذكر أهؿَّ  - -وقد أشار الحريري

  رِقـ، فؼان:

 وإن ُتوورِْد تصووغقَر آسووِؿ الُؿحَتَؼوورْ 

  

 إمووووووا لَتْفوووووواوٍن وإمووووووا لِصووووووَغرْ 

ره إهاكًة لف.    يعـل كقكؽ تحؼِّ

ر آسؿ الذي  كقػ تؽقن صقاغة التَّصغقر؟ هذا أهؿ ما يف الباب، كقػ ُكصغِّ

 كريد تصغقره؟

ذكركا مـ قبؾ أنَّ التَّصغقر يؽقن طؾك ثالثِة أبـقٍة فؼط، وأبـقة التَّصغقر أبـقة 

رفقَّة هل التل  شؽؾقَّة. ما معـك ققلـا شؽؾقة؟ يعـل لقست صرفقَّة، فإبـقة الصَّ

الالم، أم زائد فقؼاَبؾ تعتؿد طؾك كقع الحرف، هؾ هق أصؾل فقؼاَبؾ بالػاء والعقـ و

 بؿثؾف يف الؿقزان.

ن  ا أبـقة التَّصغقر ففل أبـقة شؽؾقَّة، يعـل تعتؿد فؼط طؾك طدل الحرو ، إوَّ أمَّ

ادس، بغضل الـَّظر طـ كقكفا أصؾقَّة أ  كقكفا  ابع الخامس السَّ الثَّاين الثَّال  الرَّ

 زائدة، فلبـقة التَّصغقر أبـقة شؽؾقَّة، وهل ع عة:

ن:  ُفَعْقٌؾ. إوَّ

 ُفَعْقِعٌؾ. الثَّاين:

 ُفَعْقِعقٌؾ. الثَّال :
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لِ  قغة إولك: ُفَعْقٌؾ. -كبدأ بالبـاء إوَّ ِل، أو الصِّ  أو القزن إوَّ

ر طؾك ُفَعْقؾ هق آسؿ  ر طؾقف؟ الجقاب: الذي ُيصغَّ ُفعقٌؾ ما الذي يصغَّ

قؾؿ: ُقَؾْقؿ. هنر: ُكَفْقر. ُرمح: "ثؾ: الثُّالثل، كؾُّ اسٍؿ ثالثل تصغره طؾك وزن ُفَعقؾ، م

 ، وهؽذا."ُرَمْقح. طؿر: ُطَؿقر. كتػ: ُكَتْقػ

 قان الحريري:

 تؼوووقُن يف َفْؾوووٍس ُفَؾوووقٌس يوووا فَتوووك

  

 وهؽوووووووذا كوووووووؾ  ُع عوووووووَل َأَتوووووووك

ر طؾقف؟البـا  الثَّاين:     ُفَعْقِعٌؾ، ما الذي يصغَّ

  الذي يصغَّر طؾقف:
ُّ

باطل بغضِّ الـَّظر طـ  -عة أحرفوهق ما كان طؾك أرب-الرُّ

ًدا  يعـل فقف حرف زائد.-أم رباطقًّا مزيًدا  -أي: كؾ حروفف أصؾقَّة–كقكف رباطقًّا مجرَّ

ر طؾك وزن ُفَعْقِعؾ.  الؿجرد والؿزيد كالهؿا ُيصغَّ
ُّ

باطل  فالرُّ

باطل الؿجرد مثؾ:   ."جعػر، كؼقل: جعقػر. فـدق: ُفـَْقِدق. برث: بريث"الر 

مثؾ:  -يعـل ثالثل مزيد بحرف فصارت أربعة أحرف-دالرباطل الؿزي

. كؾفا طؾك وزن ُفَعْقِعؾ، وقؾـا: إنَّ "أحؿد: ُأَحْقِؿد. مصـع: ُمَصْقـِع. كريؿ: ُكَريِّؿ"

هذا وزن شؽؾل ولقس صرفقًّا، ومثؾ: شاطر، طؾك وزن فاطؾ، كؼقل: شقيعر، طؾك 

 وزن ُفَقْيِعؾ. 

 )محؿد(.

ة، وسقليت الخؿاسل، كحـ اكتفقـا مـ خؿاسل: ٕن الؿقؿ مشدد "محؿد"

باطل مجرًدا ومزيًدا، يؽقن "ُفَعْقؾ"تصغقر الثُّالثل، ويؽقن طؾك وزن  ، وتصغقر الرُّ

 ."ُفَعْقِعؾ"طؾك وزن 

ر طؾقف؟  كـتؼؾ إلك البـا  الثال ، وهق:  ُفَعْقِعقؾ، فعقعقؾ ما الذي يصغَّ

ر طؾقف: الخؿاسل الذي قبؾ آخره حرف مد، سق اٌء كان حرف الؿدِّ الذي يصغَّ

ره طؾك مُ "ألًػا، أم واًوا، أم ياًء، مثؾ:  ػقتقح. قـديؾ: ُقـَْقِديؾ. طصػقر: مػتاح: كصغِّ

 ، وهؽذا."ُطَصْقِػقر

باطل مجرًدا ومزيًدا، واكتفقـا مـ  إذن اكتفقـا مـ الثُّالثل، واكتفقـا مِـ الرُّ
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 الخؿاسل الذي قبؾ آخره مد، ما الذي بؼل مـ إسؿاء؟ 

 -يعـل بغقر مد قبؾ آخره-الخؿاسل الؿجرد، وبؼل الخؿاسل الؿزيد بؼل

ر طؾك لػظفا، ٓبدَّ أن ُيحذف مـفا  وبؼل السداسل وٓ يؽقن إٓ مزيًدا: هذه ٓ تصغَّ

ا  ا طؾك ُفَعْقِعؾ، وإمَّ حرف أو أكثر حتك تعقد إلك أربعة أحرف فقؿؽـ تصغقرها إمَّ

 طؾك ُفَعْقِعقؾ.

ره؟ "سػرجؾ، فرزدق، جحؿرش"مثؾ  كبدأ بالخؿاسل الؿجرد: ، كقػ كصغِّ

كحذف الحرف الخامس إخقر، فقبؼك طؾك أربعة أحرف، فـصغره طؾك ُفَعْقِعؾ أو 

 ُفَعْقِعقؾ.

ر طؾك ُفَعْقِعؾ، فـؼقل: ُسَػْقِرج. أو طؾك  سػرجؾ: سـحذف الالم، ثؿ ُكصغِّ

 ُفَعْقِعقؾ: ُسَػْقِريج.

ر فـؼقل:  فرزد :  ُفَرْيِزد، أو ُفَرْيِزيد.كحذف الؼاف، ثؿ ُكصغِّ

وهل الؿرأة الؽبقرة الؿرتهؾة: كحذف الشقـ، ثؿ كؼقل: ُجَحْقِؿر، -َجْحَؿِرش 

 أو ُجَحْقِؿقر. هذا الخؿاسل الؿجرد.

وٓ يؽقن إٓ مزيًدا: كحذف -وتصغقر الخؿاسل الؿزيد، وكذلؽ السداسل

ر.  مـ حروف الزيادة حتك يعقد إلك أربعة أحرف ثؿ ُكصغِّ

ره فـؼقل:  مثؾ:الخؿاسل  ُمَطْقؾِؼ، أو: "ُمـَْطؾِؼ، هذا خؿاسل مزيد، كصغِّ

ر طؾك ُفَعْقِعؾ أو ُفَعْقِعقؾ. "ُمَطْقؾِقؼ  ، حذفـا الـقن فصار أربعة أحرف، فـُصغِّ

ره طؾك ُمَخْقِرج، أو  السداسل مثؾ: ُمسَتخِرج، كحذف السقـ والتاء، فـصغِّ

 ُمَخْقِريج.

القاو والتاء، كحذف القاو والتاء فقعقد إلك  طـؽبقت، هذا رباطل بزيادة ومثؾ:

ر، فتصغقر طـؽبقت: ُطـَقؽِب، أو ُطـَْقؽِقب.  أربعة، ثؿ ُكصغِّ

ُسَراِدق، هذا رباطل مزيد بإلػ، كحذف إلػ، ثؿ كؼقل: ُسَرْيِدق، أو  ومثؾ:

 ُسَرْيِديؼ.

بعة َطـَْدلقب، هذا سداسل، سـحذف الباء والقاء الزائدة، فقعقد إلك أر ومثؾ:
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ر فـؼقل: ُطـَْقِدل، أو ُطـَْقِديؾ.  أحرف، وُكصغِّ

 صقج بـ  اسؿفا: ابتسا ، كقػ كصغلرها؟ 

ر، فـؼقل: ُبَتْقِسؿ، أو بَتْقِسقؿ، وهؽذا.  سـحذف هؿزة القصؾ وإلػ، ثؿ ُكصغِّ

 وهذا ققن الحريري:

 وألووووِؼ يف تصووووغقرِ مووووا ُيسووووَتثَؼُؾ 

| 

 َزائوووووووُدُه أو َموووووووا َتوووووووَراُه َيثُؼوووووووُؾ 

 يف ُمـَْطِؾووووووووٍؼ ُمَطْقِؾووووووووُؼ تؼووووووووقُن  

 

 فوووووووافَفْؿ ويف ُمرتوووووووِزٍ  ُمَريوووووووِزُ  

 هذا الخؿاسل الؿزيد. 

 وققووووووَؾ يف سووووووػرجٍؾ ُسووووووَػْقرُِج 

 

 ويف فًتووووووك ُمسووووووتخرٍِج ُمَخْقوووووورُِج 

ويف فًتك ُمستخرٍِج "هذا الخؿاسل الؿجرد،  "وققَؾ يف سػرجٍؾ ُسَػْقرُِج " 

 هذا السداسل الؿزيد. عؿ قان: "ُمَخْقرُِج 

 ُد الَقووووواُ  لؾّتعوووووقيضِ وقووووود ُتوووووزا

 

رِ الَؿِفووووووقضِ   والَجبوووووورِ لؾؿصووووووغَّ

، "ُفَعْقِعؾ"ذكر أن تصغقر الخؿاسل والسداسل بعد الحذ  مـفؿا يؽقن طؾك  

ا طـ  "ُفَعْقِعقؾ"، والقا  يف "ُفَعْقِعقؾ"أو يؽقن طؾك  ًِ حقـ ذ ستؽقن طق

 الؿحذو . عؿ قان:

 كؼووووووقلِِفؿ إنَّ الُؿَطقؾقووووووَؼ أَتووووووك

 

ووَػقر  يَ  إلووك فصووِؾ الّشووَتاواخَبووا الس 

 إذن، ضفر مـ ذلؽ أنَّ الذي ُيصغَّر ع عة أسؿا ، وهل:  

ر طؾك بـاء ُفَعْقؾ.  آسؿ الثُّالثل: وهذا ُيصغَّ

ر طؾك ُفَعْقِعقؾ. ًدا كان أو مزيًدا: وهذا ُيَصغَّ باطل مجرَّ  والرُّ

ر طؾك ُفَعْقِعقؾ.  والخؿاسل الذي قبؾ آخره حرف مد: وهذا ُيَصغَّ

ر طؾك لػظف، ٓبد أن ُيحذف مـف حرف أو أكثر حتك يعقد وغقر ذ لؽ ٓ ُيَصغَّ

ر طؾك ُفَعْقِعؾ، أو ُفَعْقِعقؾ، وهذا يشؿؾ الخؿاسل  إلك أربعة أحرف، ثؿ يصغَّ

 الؿجرد، ويشؿؾ الخؿاسل الؿزيد، ويشؿؾ السداسل، وٓ يؽقن إٓ مزيًدا.

ؾـا يف هذه إبـقة الثُّالثقِّة،  أولف مضؿقم، وثالثف حرف ياء زائدة، ، "ُفَعْقؾ"لق تلمَّ
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ا  ، أولف مضؿقم، وثالثف ياء "ُفَعْقِعقؾ"، أولف مضؿقم وثالثف ياء زائدة، و"ُفَعْقِعؾ"وأمَّ

ر  زائدة، هذه القاء الزائدة يسؿقهنا ياء التَّصغقر، أي زيدت لؾتَّصغقر، إذن فالُؿَصغَّ

الحرف الثَّالث ياء ساكـة، طؾك كؾِّ إبـقة ٓبد أن يؽقن الحرف إول مضؿقًما، و

 وهذا هق ققل الحريري:

 فُضووووؿَّ مبووووَداُه لفووووذي الَحاِدعووووفْ  

  

 وِزدُه يوواً  تْبووديفا )أو تتبوودى( َعالَِثووفْ 

ر ٓبدَّ أن يؽقن أولف مضؿقًما، وثالثف ياء ساكـة.    إذن، كؾ مصغَّ

د طؾك يعتؿ -كؿا رأيـا يا إخقان-كـتؼؾ إلك مسللة أخرى يف التَّصغقر: التَّصغقر

أو خؿاسل قبؾ آخره مد: ولؽـ هـا   -ع عة، أربعة، خؿسة، ستة–طدد الحرو 

ومـ الحرو  التل ٓ ُتعد  يف  -يعـل ٓ ُتعد  -حرو  ٓ ُيعَتد  بفا يف التَّصغقر

 التَّصغقر:

كؾُّ طالمات التَّلكقث كتاء التَّلكقث، وألػ التَّلكقث  ط مات التَّلكق : -

 كقث الؿؿدودة،.الؿؼصقرة، وألػ التَّل

ر  فتا  التَّلكق  مثؾ: ، إذن تؿرة تصغَّ تؿرة، هذا ثالثل: ٕنَّ تاء التَّلكقث ما ُتَعدُّ

 طؾك ُفَعْقؾ، كؼقل: ُتَؿْقَرة. 

ر طؾك ُفَعْقِعؾ. كؼقل: ُفَقْيطِؿة.  ومثؾ: فاصؿة، هذا رباطل والتَّاء ما ُتَعد، فُتَصغَّ

 طصػقرة: ُطَصْقِػقرة، والتَّاء ٓ تعد.

ما  -امرأة ُحْبؾك، أي: حامؾ-ُحْبؾك لؽ ألػ التَّلكق  الؿؼصقرة، مثؾ:كذ

رها طؾك ُفَعْقؾ، كؼقل:  رها طؾك ُفَعْقِعؾ، إكَّؿا ُكصغِّ ، ثؿ ُكبؼل "ُحَبْقؾك، ُحَبْقؾ"كصغِّ

 ."ُبشرى: ُبَشْقرى"ومثؾ:  ،حرف التَّلكقث

، هذا "حؿراء" مثؾ: -هؿزة وقبؾفا ألػ زائدة-كذلؽ ألػ التلكق  الؿؿدودة

ره طؾك ُفَعْقؾ، كؼقل:  ، ثؿ ُكبؼل ألػ التَّلكقث الؿؿدودة، "ُحَؿْقر"ثالثل، كصغِّ

 ، هذا ثالثل."ُحؿقراء، وُزريؼاء، وُخضقراء، وصحراء: ُصحقراء"فـؼقل: 

ر طؾك ُفَعْقِعؾ، فـؼقل: ُخـَْقِػس، ثؿ ُكبؼل  وأما خـػساء، ففذا رباطل، فـصغِّ

 ل: ُخـَْقِػَساء وهؽذا.هؿزة ألػ التلكقث الؿؿدودة، كؼق
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ر  ومؿا ٓ ُيعد  يف التَّصغقر: - دة، فنذا أردت أن ُتَصغِّ  "حـػل"ياء الـَّسب الُؿشدَّ

ر طؾك ُفَعقؾ  ، وُكبؼل ياء الـَّسب، فـؼقل: "ُحـَْقػ"كؼقل: هذا ثالثل، فُقَصغَّ

" 
ٌّ

ر "حـبؾل". و"ُحـَْقِػل  "، هذا رباطل، فُقَصغَّ
ّ

باطل، كؼقل: ر "َشافِِعل"، و"ُحـَْقبِؾِل

" 
ٌّ

 ، وهؽذا."ُشَقْيِػِعل

- : إلػ والـقن الزائدتان يف آخر آسؿ،  وأيًضا ِمـ الحرو  التل ٓ ُتعد 

غضبان، "هـاك أسؿاء كثقرة يف العربقة مختقمة بللػ وكقن زائدتقـ، مثؾ: 

 ، إلك آخره."وسؽران، وسؾؿان، ومروان، وسؾطان

  ٌْشاٜدتني؟نٔف ُىَصػِّس االضه املدتْو بألف ّى 

: ًٓ كتَّػؼ طؾك أنَّ إلػ والـُّقن هذه ٓ ُتَعدُّ يف حروف الؽؾؿة، فـؼقل مثاًل يف  أو

 ثالثل، وهؽذا. "سؾؿان، سؾطان"

ر ما فقف ألػ وكقن زائدتان يف آخره: فؼد ذكره الحريري، وهذا  وأما كقػ ُيَصغَّ

ائدة مسبققة بلربعة أحرف ف لكثر، يعـل قبؾفا سـشرحفا، كؼقل: إذا كاكت إلػ الزَّ

أربعة أحرف، أو خؿسة أحرف، أو ستة أحرف: فننَّ إلػ تبؼك طؾك حالفا، وٓ 

، هذه إلػ يف زطػران مسبققة بلربعة "زطػران"تـؼؾب إلك ياء، فؼقلؽ مثاًل يف 

ر طؾك ُفَعْقِعؾ، فـؼقل:  ، وإلػ تبؼك ما تـؼؾب إلك "ُزَطْقِػَران"أحرف، إذن ُكصغِّ

ره فـؼقل: "ْؼَرَبانطَ "ياء. ومثؾ  . ومثؾ "ُطَؼْقِرَبان"، وهق ذكر العؼرب، ُكَصغِّ

 ، وهؽذا."ُثَعْقؾَِبان"، كؼقل: "َثْعَؾَبان"

ا إذا كاك  إلػ يف  مسبققة بث عة أحر  فؼط، وهذا هق إكثر،  "فع ن"أمَّ

 فالؿسللة فقفا تػصقؾ:

رف - ـع مـ الصرف وسقليت الؽالم طؾك الؿ-إذا كان آسؿ مؿـقًطا مِـ الصَّ

فنذا كان آسؿ الؿختقم بللٍػ وكقٍن مؿـقًطا مـ  -بالتػصقؾ إن شاء اهلل يف بابف

رف، فننَّ إلػ أيًضا تبؼك طؾك حالفا وٓ تـؼؾب إلك ياء، تؼقل يف تصغقر  الصَّ

 ."َسْؽَران: ُسَؽْقَران"، ويف تصغقر "َغْضَبان: ُغَضْقَبان"

ا إذا كان هذا آسؿ الؿسبقق بث - ًكا، فننَّ وأمَّ الثة أحرف فؼط مـصرًفا ُمـقَّ
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ئب، "ِسْرَحان"ألػف يف التَّصغقر ُتؼؾب ياًء، مثؾ:  هذا  "ِسرحانٌ "، وهق مـ أسؿاء الذِّ

رف، ففق لقس طؾًؿا وٓ وصًػا، ومثؾف  ُسْؾَطاٌن، "مصروف، ما فقف ماكع مـ الصَّ

، فآسؿ الؿـصرف ُتؼؾب بالتَّاء: فقـصرف "كدماكة"، ٕنَّ ممكثف "َشْقَطاٌن، َكْدَمانٌ 

ـٌ "ألػف ياًء يف التَّصغقر، فـؼقل يف تصغقر  ، مثؾ َجْؿِعف "ِسرحان: ُسَرْيِحق

ره طؾك ُسؾقطقـ"، ويف "َسَراِحقـ" ، مثؾ َجْؿِعف َساَلصِقـ، ويف "ُسْؾَطان: كصغِّ

 ، وهؽذا."َشَقاصِقـ"، كَجْؿِعف "شقطان: ُشَقْقطِقـ"

 وهذا هق ققن الحريري:

ـٌ لِِسوووورحاٍن كؿوووواوقووووؾ ُسووووَرْيحِ   ق

  

ـُ الِحَؿووك  تؼووقُن يف الجؿووِع َسووَراحق

، مثؾ الجؿع سراحقـ بالقا .   ـٌ  يعـل اجعؾ التَّصغقر ُسَرْيِحق

 قان: 

 وٓ ُتغّقووووووْر يف ُطثقؿوووووواَن إلِووووووْػ 

  

 وٓ ُسووووؽقَراَن الووووذي ٓ َيـَصوووورِْ  

ؿـق  مـ ؟ قان: ٕكَّف م"طثقؿان وسؽقران"لؿاذا لؿ كؼؾج إلػ ياً  يف تصغقر   

ر .  الصَّ

 قان: 

 وهؽوووووووذا ُزطقِػوووووووَراُن فووووووواطتبِرْ 

  

داِسوووقَّاِت وافَؼوووْف موووا ُذكِووورْ   بوووِف الس 

إذا كاكت إلػ مسبققة بلربعة أحرف، صقب وإلػ بعدها خامسة، يؼقن:   

داِسقَّاِت "والـقن بعدها سادسة، أي: ستة أحرف، يؼقل:  إذا كان  "فاطتبِْر بِف الس 

ف فلكثر، فننَّ إلػ تبؼك أيًضا وٓ ُتؼؾب ياًء، مثؾ الؿجؿقع كؾف ستة أحر

 ."َزْطَػران، وُزَطْقِػَران"

، هؾ هق "طثؿان"، يف تصغقر "ُطَثْقِؿقـ" فنن سللت طـ ققل الـاس الققم:

 صقاب أم غقر صقاب؟ 

، الذي هق طؾؿ طؾك "طثؿان"إذا كاكقا يؼصدون تصغقر  :فالجقاب طـ ذلؽ

، كؿا ذكركا "ُطَثْقَؿان"لقس بصحقح، بؾ تصغقره الشخص، ففذا خالف الؼقاس، و

ا إذا كاكقا يؼصدون تصغقر  ، الذي هق فرخ الُحبارى، أو "طثؿان"قبؾ قؾقؾ. وأمَّ
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ر طؾك  : ٕنَّ بعض أهؾ الؾغة كؼؾ أكَّف "ُطَثْقِؿقـ "فرخ الثُّعبان، ففذا يجقز أن ُيصغَّ

تصغقر  "ُطَثْقِؿقـ"ؿ يريدون بـ، وإن كان ضاهر كالم الـاس أكَّف"َطَثامِقـ"ُيجؿع طؾك 

 العؾؿ، لؽـ هذا هق تػصقؾ الؿسللة. "طثؿان"

أنَّ أهؾ الؾغة والـَّحق كثقًرا ما  عؿ كـتؼؾ أيًضا لؿسللة أخرى مفؿة، وهل:

ة أبقاب يف الؾغة َتردُّ إشقاء إلك  يؼقلقن: التَّصغقر َيردُّ إشقاء إلك أصؾفا، هـاك طدَّ

التَّؽسقر، وكالتَّثـقة، فالتَّصغقر مـ إشقاء التل تردُّ  أصؾفا، كالتَّصغقر، وكجؿع

 إشقاء إلك أصؾفا، ولفذا قال الـاضؿ:

 وإصووووؾ يسووووتخرجف التؽسووووقر

 

 والػعوووووؾ والؿصووووودر والتَّصوووووغقر

 وقان أيًضا:  

 اكتشووووووػ التلكقوووووو  بالتَّصووووووغقر

 

ووووووووؿقرِ   واسووووووووؿ إشووووووووارٍة وبالضَّ

ا ُتبقِّـ الحروف إصؾقَّة،   رة أو هذه إشقاء مؿَّ ا ُيبقِّـ هؾ الؽؾؿة مذكَّ ومؿَّ

رس  ممكَّثة، سـؽؿؾ شرح هذه الؼاطدة، وما بؼل أيًضا مـ باب التَّصغقر يف الدَّ

مع شؽري لجؿقع الحاضريـ والؿشاهديـ والؿشاهدات،  -بنذن اهلل تعالك-الؼادم

 واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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ُ
زض

َّ
  احلاد٘ ٔانثالثٌٕاند

﷽  
الم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف  الة والسَّ الحؿد هلل َربِّ الَعالؿقـ، والصَّ

 وأصحابف أجؿعقـ 

ا بعد.   أمَّ

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف هذه الؾقؾة الطقبة، 

مـ سـة تسع وثالثقـ وأربعؿائة وألػ، لقؾة الثالثاء العاشر مـ شفر ربقع إول، 

لـعؼد فقفا بحؿد اهلل وتقفقؼف الدرس الحادي والثالثقـ مِـ ُدروس َشرح ُمؾحة 

، وكحـ يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة، - -اإلطراب لؾحريري البصري

 وهذا الدرس ُيعؼد يف مديـة الرياض.

بدأكا بالؽالم طؾك باب  يف الدرس الؿاضل، كـا تؽؾؿـا طؾك باب الرتخقؿ، ثؿ

سـُؽؿؾ الؽالم طؾك باب التَّصغقر، ثؿ  -إن شاء اهلل-التَّصغقر، يف هذا الدرس

 كدخؾ إلك باب الـََّسب.

رس الؿاضل، تؽؾؿـا طؾك كقػقة التَّصغقر، وأكَّف يؽقن طؾك ثالثة أوزان  يف الدَّ

 . "فعقعقؾ"، و "فعقعؾ"، و"فعقؾ"َشؽؾقة، وهل: 

ا َتققػـا َطؾقف يف الدرس الؿاضل، وهق الؽالم طؾك تـبقف يذكره الققم كبدأ بؿا ُكـَّ 

أهؾ الؾغة فقؼقلقن: إنَّ التَّصغقر َيرد إشقاء إلك أصقلفا، ففـاك أشقاء يف الؾغة َترد 

الؽؾؿة إلك أصؾفا، لق كان يف الؽؾؿة مثاًل حرف محذوف، أو كان يف الؽؾؿة حرف 

حرف ُمشدد، وكحق ذلؽ، فننَّ التَّصغقر  ُمـؼؾب إلك حرف آخر، أو كان يف الؽؾؿة

َيرد هذه إشقاء إلك أصؾفا، فالؿحذوف يرده، والؿـؼؾب يرده إلك أصؾف، والؿدغؿ 
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يرد إلك الػؽ، وهؽذا، ففذا معـك ققلفؿ: إنَّ التَّصغقر َيرد إشقاء إلك أصؾفا، 

 ولفذا قال الـاضؿ:

 وإصووووؾ يسووووتخرجف التؽثقوووور

 

 قروالػعوووووؾ والؿصووووودر والتَّصوووووغ 

 يعـل الحرو  إصؾقة، وقان آخر: 

 اكتشوووووػ التلكقووووو  بالتَّصوووووغقر 

 

 واسووووووووؿ إشووووووووارة وبالضووووووووؿقر 

أيًضا التَّصغقر مِـ إشقاء التل ُتبقـ لؽ هؾ هذا آسؿ ُمذكر أم ممكث،  

 وهؽذا.

باب التَّصغقر، فـلخذ بعض  ولفذه الؼاطدة تطبقؼات كثقرة يف هذا الباب، أي:

 ي: الؼاطدة التل تؼقل: إنَّ التَّصغقر َيرد إشقاء إلك َأصؾفا.تطبقؼات هذه الؼاطدة، أ

 أمثؾة مـ تطبقؼات هذه الؼاطدة: 

إحرف الؿبدلة ُترد إلك أصقلفا يف التَّصغقر، كعرف يف الؾغة أنَّ حرف القاو قد 

َيـؼؾب إلك ألػ، وحرف القاء قد يـؼؾب إلك واو، وهؽذا، ويسؿك هذا باإلطالل 

 لتَّصغقر يجب أن َترد الحرف إلك أصؾف.واإلبدال، فػل ا

، هذه القاو "بقيٌب "، فـؼقل يف تصغقره: "باب"ما لق صغركا كؾؿة  مثان ذلؽ:

 يف بقيب هل إلػ يف باب، لؽـفا رجعت إلك أصؾفا. 

 أصؾفا واو؟  "باب"ما الدلقؾ طؾك أنَّ إلػ يف 

إصؾ، فعـد  تصرفات الؽؾؿة إخرى، كليت بالتصرفات إخرى، لقتبقـ لـا

 جؿع باب كؼقل: أبقاب، فعادت القاو.

ا  فـؼقل يف تصغقره: كقيقٌب، فرددكا إلػ إلك القاء: ٕن إلػ  "َكاب"وأمَّ

 أصؾفا القاء بدلقؾ جؿعفا طؾك أكقاب.

، إذن َقَؾبـا القاء يف مقزان إلك واو، "ُمقيِزيـ"كصغره فـؼقل:  "مِقزان"

 و: ٕنَّ الؿقزان مِـ َوَزَن. : ٕنَّ القاء أصؾفا وا"ُمقيزيـ"

 : ٕهنا مـ َداَر َيُدوُر. "ُدَويَره"، كصغرها فـؼقل: "دار"وكذلؽ مثاًل 

 : ٕكف مـ َتؿقل، أمقال، وهؽذا."ُمقيؾ": "َمال"و
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 قان الحريري يف ذلؽ: 

رِ البووووواَب فُؼوووووْؾ ُبَقْيوووووُج   وَصوووووغل

  

 والـّووووووواُب إن صوووووووّغرَتُف ُكَقْقوووووووُج 

 اُب ٕنَّ باًبووووووووا جؿُعووووووووُف أبووووووووق  

  

 والـّوووواُب أصووووُؾ جؿِعووووِف أكَقوووواُب 

أنَّ التَّصغقر َيرد إشقاء إلك أصقلفا، فالثالثل  وِمـ َتطقبؼات هذه الؼاطدة:  

الؿمكث بال طالمة، طـد تصغقره َترُد إلقف َطالمة التلكقث، وهل تاء التلكقث 

سة، و قائؿة، و جال"الؿربقصة، فالؿمكث قد يؽقن ممكًثا بعالمة تلكقث مذكقرة، كـ 

، وقد يؽقن الؿمكث ممكًثا معـقيًّا، لؽـ لػظف لقس فقف طالمة مـ طالمات "فاصؿة

التاء الؿربقصة، وألػ التلكقث الؿؼصقرة، وألػ "التلكقث، وطالمة التلكقث: 

 . "التلكقث الؿؿدودة

سعاد، و زيـب، هذه ممكثات معـقية، لؽـ لػظفا لقس فقف طالمة  مثان ذلؽ:

 ، ممكثات، لؽـ بال طالمة لػظقة."طقـ"، و "أذن"، و "ؿسش"تلكقث، ومثؾ ذلؽ: 

ره، فنن كان ُثالثقًّا َوَجَب  فنذا أتقت إلك هذا الؿمكث الؿعـقي، وأردت أن ُتصغِّ

 . "طققـة": "طقـ"أن َتَرد إلقف تاء التلكقث، فتؼقل يف تصغقر 

 . "أذيـة" ويف تصغقر أذن:

 . "شؿقسة" ويف تصغقر شؿس:

 يرة، وهؽذا.دو ويف تصغقر دار:

، فال ترد إلقف "رباطل أو خؿاسل"لؽـ لق كان الؿمكث الؿعـقي َغقر ثالثل، 

 طالمة التلكقث، كؼقلـا مثاًل يف زيـب: ُزيقـب، وهؽذا.

 ويف هذا يؼقن الحريري:

ًثووووووووا أرَدفَتووووووووفُ   وإْن يؽووووووووـ ممكَّ

  

 هوووواً  كؿووووا ُتؾِحووووُؼ لووووق َوصووووػَتفُ 

رِ الـّوووووواَر طؾووووووك ُكووووووَقْيَرهْ     فصووووووغل

  

 قُن كووووووواُرُه ُمـقوووووووَرهْ كؿوووووووا تؼووووووو

يعـل إذا صغرت الـَّار تؼقل: ُكَقْيَرْه، كؿا أكؽ لق وصػت الـَّار تؼقل: كاٌر   

شديدٌة، فتمكث القصػ: ٕهنا يف الحؼقؼة ممكثة، فؾفذا ترد طالمة التلكقث يف 
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 التَّصغقر.

ذا ومـ تطبقؼات هذه الؼاطدة، أنَّ التَّصغقر َيرد إشقاء إلك أصقلفا: الؿضعَّػ إ

ِغؿ، تػؽف تجعؾف  صغرتف، فنكؽ تػؽ تضعقػف، الحرف الؿضعػ الؿدغؿ أو الؿدَّ

 حرفقـ، ٓ حرًفا واحًدا مشدًدا. 

رت كؾؿة دب، فتؼقل: ُدبقٌب، ستػؽ الباءيـ، وتجؾ  مثان ذلؽ: ما لق صغَّ

 بقـفؿا ياء التَّصغقر. 

:  ولق صغَّرت هرة، لؼؾ : ذا أردت أن ، تؼقل: يا أمقؿتل، إ"أمقؿة"هريرة، وأمٌّ

 تصغر إم تحبًبا إلقفا.

ر سؾَّؿ؟ سؾقؾؿ، فتػؽ. هذا ٓ يختص بالث عل، لق قؾـا مثً :  سؾَّؿ، كقػ كصغِّ

 سؽقـ: سؽقؽقـ، فتػؽ، وهؽذا.

ومـ تطبقؼات هذه الؼاطدة، أنَّ التَّصغقر يرد إشقاء إلك أصقلفا: أنَّ الؽؾؿة إذا 

اسؿ طؾك  خ التَّصغقر، مثال ذلؽ: أب، أكان فقفا حرف محذوف، فنكَّف ُيرد إلقفا يف

حرفقـ، كحـ كعرف طؾك ققاطد التصريػ، أنَّ آسؿ ٓ يؼؾ طـ ثالثة أحرف، 

آسؿ الؿعرب الؿتصرف ٓ يؼؾ طـ ثالثة أحرف، فنذا قؾـا: أٌب طؾك حرفقـ، 

ففـاك حرف ثالث محذوف، وهق القاو، يدل طؾقف التثـقة، فـؼقل يف تثـقة أب: 

ت القاو، وأخ: أخقان، فنذا صغركا أب، ُكرجع هذه القاو، فـؼقل يف أبقان، فرجع

، الفؿزة والباء، ثؿ ياء التَّصغقر، ُأَبل، ثؿ كليت بالقاو، إٓ أنَّ هذه القاو 
ٌّ

تصغقره: ُأَبل

 .
ٌّ

 لحؽٍؿ صريف اكؼؾبت إلك ياء، وأدغؿت يف ياء التَّصغقر، فصار ُأَبل

، كعقد ال وكذلؽ يف أخ، كؼقن:
ٌّ

غؿ يف ياء ُأَخل قاو، وكؼؾبفا إلك ياء، فتدَّ

 التَّصغقر.

، لؼقلفؿ يف التثـقة: دمقان. 
ٌّ

 وكؼقل يف تصغقر دم: ُدَمل

 ويف تصغقر فؿ، ما تصغقر الػؿ؟ فقيٌف، لجؿعفؿ الػؿ طؾك أفقاه، فإصؾ َفَقٌه. 

ر طؾك يدي، ثؿ تعقد تاء التلكقث: ٕكَّف ثالثل ممكث معـقي، فـؼقل:  ويد تصغَّ

 ٌة، بدٓلة جؿعف طؾك إيدي، فتعقد القاء. ُيَديَّ 
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 وتصغر الؿاء طؾك ماذا؟ مقيف: ٕنَّ أصؾف ماء وٌه، مقٌه، لجؿعف طؾك مقاه.

 هذه إشقاء تدرس يف باب يف الصرف اسؿف اإلطالل واإلبدال. 

ر طؾك سـقة: لؼقلفؿ يف الجؿع سـقات، فعادت القاو الؿحذوفة.   وَسـَة ُتصغَّ

ر طؾك شػقفة: ٕنَّ إصؾ يف الشػف َشَػَفٌة، لؼقلفؿ: شػاه، وشػف، الشػة تص غَّ

 وكؼقل: شػفل، فتعقد الفاء، وهؽذا.

 قان الحريري:

وارُدْد إلوووك الؿحوووذوِ  موووا كووواَن 

 ُحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووِذْ  

  

 موووـ أصوووؾِف حتوووك َيعوووقَد ُمـَتِصوووْػ 

 يعـل يـتصػ بنطادة ما حذ  مـف.  

 كؼووووووووقلِِفؿ يف َشووووووووَػٍة ُشووووووووَػْقَففْ 

  

 رَتَفا ُشووووووَقْيَففْ والّشوووووواُة إْن صووووووغَّ 

أيًضا كؾؿة شاة، تصغقرها ُشَقْيَفة: ٕنَّ أصؾ كؾؿة شاة: شقهٌة، لجؿعفؿ شقاه،   

 تؼقن الشاطرة: 

 أكؾووو  شوووقيفتل وفجعووو  قؾبووول

 

 فؿووووووـ أكبووووووا  أن أبووووووا  ذيووووووج

هذه أطرابقة وجدت ذئًبا صغقًرا قد مات والداه، فعطػ  طؾقف، فربتف حتك كبر،  

 ، فؼال : فؾؿا كبر، أكؾ شاتفا وهرب

 أكؾووو  شوووقيفتل وفجعووو  قؾبووول

 

 فؿووووووـ أكبووووووا  أن أبووووووا  ذيووووووج

بعد ذلؽ كـبف إلك أمقر، وإن كاك  واِحة يف التَّصغقر، لؽـ ٓبد مـ التـبقف  

 طؾقفا: ففـا تـبقفان: 

أول الؿصغر كؿا طرفـا، سقاء كان يف فعقؾ، أو فعقعؾ، أو التـبقف إون: 

قم، فنذا وقع بعد الحرف إول فعقعقؾ، مضؿقم، أول الؿصغر دائًؿا مضؿ

 الؿضؿقم ألػ، فنن إلػ هذه ٓبد أن تـؼؾب إلك واو، لؽل تـاسب الضؿ. 

ما لق صغرت كؾؿة شاطر، ستضؿ الشقـ، ُش، فتؼع إلػ بعدها، مثان ذلؽ: 

إلػ كؿا هق معؾقم مالزمة لؾسؽقن، وما قبؾفا مالزم لؾػتح، فال يؿؽـ أن تؼع 

فتـؼؾب إلك واو، فـؼقل يف تصغقر شاطر: شقيعر، هذا  حقـئذ بعد أول الؿصغر،
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يسؿك إطالل، إلػ اطتؾت بؼؾبفا إلك ألػ، لفذه العؾة الصرفقة، وصالب 

 صقيؾب، وقارب ققيرب، وهؽذا، قال الحريري:

 وفاطووووووووٌؾ َتصووووووووغقُرُه ُفَقيِعووووووووُؾ 

  

 كؼووووووقلِِفؿ يف َراِجووووووٍؾ ُرَوْيِجووووووُؾ 

فعقؾ، أو فعقعؾ، أو فعقعقؾ، مؽسقر، رابع الؿصغر سقاٌء يف  والتـبقف الثاين:  

رابع الؿصغر مؽسقر، فنذا وقعت بعده ألػ أو واو، هذا حرف مؽسقر، صقب 

وقعت بعده ألػ أو واو، فنهنؿا يـؼؾبان إلك ياء: لؿـاسبة الؽسر، كحق: مػتاح، 

كصغره فـؼقل: مػقتقح، إلػ اكؼؾبت إلك ياء، ولق قؾـا: كتاب، كؼقل: كتقب، 

لك ياء، ثؿ أدغؿت يف ياء التَّصغقر، وغزال: ُغَزيِّؾ كذلؽ، وطصػقر: اكؼؾب إلػ إ

 طصقػقر، اكؼؾبت القاو إلك ياء، وهذا ققل الحريري:

 وإن تِجوووْد ِموووـ بعوووِد عاكقوووِف ألوووْػ 

  

 فاقِؾْبووووووُف يوووووواً  أبووووووًدا وٓ َتِؼووووووْػ 

ووووووٍؾ َذَبْحووووووُ      تؼووووووقُن كووووووْؿ ُ َزيل

  

 وكووووووؿ ُدَكْقـقوووووورٍ بووووووِف َسووووووَؿْحُ  

تَّصغقر الؼقاسقة الؿضطردة، كؼقل: أحؽام التَّصغقر الؼقاسقة ففذه أحؽام ال  

الؿضطردة: ٕنَّ هـاك كؾؿات جاءت طـ العرب مخالػة لفذه الؼقاطد الؼقاسقة، 

مصغرات لؿ تلت طؾك هذه الؼقاطد الؼقاسقة، فقسؿقهنا الؿصغر الشاذ، أو شقاذ 

قاطد، فتحػظ وهل التَّصغقر، فؼد جاء طـ العرب ُمصغرات شاذة طؾك غقر هذه الؼ

 فصقحة يف كػسفا وتستعؿؾ، ولؽـفا ٓ ُيؼاس طؾقفا.

أكـا ذكركا يف البداية أنَّ التَّصغقر خاص بإسؿاء الؿعربة، معـك  ومـ ذلؽ:

ذلؽ أن آسؿ الؿبـل ٓ ُيصغر، ولؽـ جاء طـ العرب تصغقر أسؿاء اإلشارة، 

ء الؿقصقلة طؾك غقر وإسؿاء الؿقصقلة، وٕن تصغقر أسؿاء اإلشارة وإسؿا

الؼقاس، فؼد خالػقا فقفا صريؼة التَّصغقر الؼقاسقة الؿعروفة، يعـل لؿ يضؿقا 

الحرف إول، ويزيدوا ياء ثالثة ساكـة، وإكؿا صغروها بػتح أولفا، وزيادة ألػ يف 

روا  طؾك  "ذاك"، وصغروا "ذيك"طؾك  "ذا"آخرها، فػل أسؿاء اإلشارة صغَّ

، وذكر الحريري يف شرحف طـدما شرح "ذيالؽ"طؾك  "ذلؽ"، وصغروا "ذياك"

 تف، ققل الشاطر: حَ ؾمُ 
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 بووذيالؽ الووقادي أهووقؿ ولووؿ أقووؾ

 

 بذيالؽ الوقادي وذيوا  موـ زهودي

 ولؽووـ إذا مووا حووجَّ شوولٌ  تقلعوو  

 

 بف أحر  التَّصغقر مـ شودة القجود

طؾك  "تا"، صغروا "تا هـد"يف كداء إكثك، تؼقل:  "تا"وصغرت العرب  

 ."تقك"

 . "ذيان"يف التثـقة طؾك  "ذان"وصغروا 

 . "تقان"طؾك  "تاين"وصغروا 

 ."هملقاء"طؾك  "همٓء"وصغروا 

 "التل"، وصغروا "الؾذيك"طؾك  "الذيـ"ويف إسؿا  الؿقصقلة صغروا 

 ، قان الشاطر: "الؾتقك"طؾك 

 بعووووود الؾتقوووووك والؾتقوووووك والتووووول

 

 إذا طؾتفووووووووا أكػووووووووس تووووووووردت

ر: ٕهنا أسؿاء مبـقة. وكان ققاسفا جؿقًعا أن ٓ   تصغَّ

ومـ الؿصغرات الشاذة: تصغقرهؿ لبعض الؽؾؿات طؾك غقر الؼقاس، 

، وكان الؼقاس أن يصغروها كسرحان، "أكقسقان"طؾك  "إكسان"فصغروا كؾؿة 

 . "سريحقـ"، مثؾ: "أكقسقـ"فقؼقلقن: 

 ، وكان الؼقاس أن يؼال: ُمغقرب. "ُمغقربان"طؾك  "مغرب"وصغروا كؾؿة 

، طؾك طشقشقة، وكان الؼقاس طشققة، إذا كاكت "َطشقة"وا كؾؿة وصغر

طشقشقة تصغقر طشقة، فؽؾؿة طشقة تصغقرها يف الؼقاس طشقققة، فنن كاكت 

 طشقشقة تصغقر طشاء، فؼقاس تصغقر طشاء هق َطشقة. 

 وصغروا كؾؿة رجؾ طؾك رويجؾ، وكان الؼقاس ُرجقؾ، وقد استعؿؾ. 

 ، وهؽذا.ةقاس يف تصغقرها لؾقؾ، والؼةوصغروا لقؾة طؾك لؾقؾق

ومـ الؿصغرات الشاذة أيًضا أكـا قؾـا: إنَّ التَّصغقر خاص بإسؿاء الؿعربة، 

يعـل: إفعال والحروف ٓ ُتصغر إٓ أنَّ العرب صغروا باضطراد فعؾ التعجب، 

يف ققلفؿ: ما أفعؾف، إذا قؾت: ما أمؾح هـًدا، صغروه ققاًسا ما أمقؾح هـًدا! مع أنَّ 

 أمؾح هـا فعؾ.
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 َما َأحسـ الغزال! يؼال: َما ُأحقسـ الغزال!، وهؽذا.  ويف ققلؽ:

 قان الشاطر:

 يووا مووا أمووقؾح  ووزٓن اكشوودن لـووا

 

وووُؿرِ    موووـ هملقوووا  كوووـ الضوووان والسَّ

صبًعا فقف شاهد طؾك أمقؾح، تصغقر شاذ، لؽـف مضطرد، وهملقاء كـ صغر اسؿ  

 اإلشارة.

 صغرات الشاذة:قان الحريري يف ذلؽ، أي يف الؿ

وووووووا وووووووؾقُه َذيَّ  وشوووووووذَّ مؿوووووووا أصَّ

 

ووووووووَذيَّا  تصووووووووغقُر َذا ومثُؾووووووووُف الؾَّ

 وقووووووووقُلُفؿ أيًضووووووووا ُأَكْقِسووووووووَقانُ  

 

 شوووووووذَّ كؿوووووووا شوووووووذَّ ُمَغْقرَِبوووووووانُ 

 ولوووووقَس هوووووذا بؿثووووواٍن ُيحوووووَذى 

 

ا بِِع إصوووووَؾ وَدْ  موووووا شوووووذَّ  فووووواتَّ

 ففذا ما يتعؾؼ بباب التَّصغقر. 

الباب التالل، وهق باب الـََّسب، باب الـََّسب  لــتؼؾ بعده بحؿد اهلل وتقفقؼف إلك

كثقًرا، فـبدأ بؼراءة ما ذكره الحريري، وكستؿع إلك  - -الذي أجحػ طؾقف

 هذه إبقات مـ إخ صفقب فؾقتػضؾ.

بسؿ اهلل، والحؿد هلل، والص ة والس   طؾك رسقن اهلل، وبعد، الؾفؿ ا ػر لـا 

 ولشقخـا، ولؾؿشاهديـ ولؾحاِريـ، 

 باب الـسج : -قن الؿصـػيؼ
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ة
َ
ع

َّ
 تاب انُ

 وكووؾ  مـسووقٍب إلووك اسووٍؿ يف العووَرْب  

  

 أو بؾووووودٍة َتؾَحُؼوووووُف يووووواُ  الـََّسوووووج

وووووووِػ    ِد الَقووووووواَ  بووووووو  تقق   َفَشووووووودل

  

ـْ كوووؾل مـُسوووقٍب إلقوووِف فووواطرِِ    ِمووو

 تؼووووقُن قوووود جوووواَ  الػَتووووك الَبؽوووورِي    

  

ـُ البِصوووووري    كؿوووووا تؼوووووقُن الَحَسووووو

  إصووِؾ َهوواٌ  فاحووِذِ  وإْن يُؽووـ يف  

  

 كؿثووووووِؾ َمّؽووووووَل وهووووووذا َحـَِػوووووول

ـْ مؿووووا طؾووووك َوزِن فَتووووك    وإْن يُؽوووو

  

 أو وزِن ُدكَقوووووا أو طؾوووووك وزِن مَتوووووك

 فلبووووووِدِن الَحوووووورَ  إخقووووووَر َواَوا  

  

ـْ َكوواَوى ـْ َموواَرى وَدْ  َموو  وطوواِ  َموو

 تؼووووووقُن هووووووذا َطَؾووووووقيك ُمْعوووووورُِ    

  

 وكووووووؾ  لفووووووٍق ُدكقووووووقَي ُمقبِوووووووُؼ 

ووووانِ واك    ُسووووْج أَخووووا الِحرَفووووِة كالَبؼَّ

  

ووووووانِ  ـْ ُيضوووووواهقِف إلووووووك َفعَّ  وَموووووو

راح:    إنَّ الحريري أجحػ يف هذا الباب، فاختصره اختصاًرا كعؿ. يؼقن الش 

، وترك َأحَؽاًما ُمفؿة فقف، وسقليت بقان ذلؽ.  ُمخالًّ

 باب الـََّسب، ما الؿراد بالـََّسب؟ 

ددة تدل طؾك الـََّسب، يعـل: تدل طؾك هق اسؿ زيد يف آخره ياء مش الؿـسقب:

اسؿ يف آخره ياء  "حجازي"، فـ "حجازّي "أكَّف مـسقب إلك هذا آسؿ، كحق ققلـا: 

 مشددة، هذه القاء الُؿشددة تدل طؾك أكَّف َمـسقب إلك بالد الحجاز، وهؽذا.

والـََّسب لف قاطدة طامة، ومـ بعدها ققاطد خاصة ببعض إبقاب الؾغقية، 

َّٓ َما فـبدأ  بالؼاطدة العامة، وهل التل يجب أن ُتطبَّؼ طؾك كؾ الؽؾؿات بقجف طام، إِ

 َلف قاطدة خاصة، فقراطك فقف هذه الؼاطدة الخاصة.

فؼاطدة الـََّسب العامة تؼقل: إنَّ الـََّسب يؽقن بنضافة ياء مشددة مِـ دون تغققر 

 لؾؿـسقب إلقف. 

ما تغقر فقف شقًئا، سقى أن تزيد يف هق آسؿ الذي تـسب إلقف  الؿـسقب إلقف:

، وإلك كجد كجدّي، وإلك مِصر مِصرّي، 
ّ

آخره ياًء مشددة، فالـََّسبة إلك ِطؾؿ ِطؾؿل

، وهؽذا. 
ِّ

، وإلك َشافع شافعل  وإلك قحطان قحطاينِّ، وإلك َكْحق َكْحقيِّ
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 ويف هذا يؼقن الحريري:

 وكؾ  مـسوقٍب إلوك اسوٍؿ يف العوَرْب 

  

 ُف يووووواُ  الـََّسوووووجأو بؾووووودٍة َتؾَحُؼووووو

 تؼوووقُن قووود جووواَ  الػَتوووك الَبؽووورِي    

  

ـُ البِصووووري    كؿووووا تؼووووقُن الَحَسوووو

فؿثَّؾ بالبؽري، وهق كسبة إلك َبـل بؽر، ومثَّؾ بالحسـ البصرّي، وهق مـسقب   

 إلك مديـة البصرة.

يعـل أنَّ الـََّسب يف إصؾ إكؿا  "وكؾُّ مـسقٍب إلك اسؿٍ " وققن الحريري:

 إسؿاء، ٓ يؽقن إلك إفعال، وٓ إلك الحروف. يؽقن إلك 

، وقد يؽقن "مؽل"، و "حجازي"أيًّا كان هذا آسؿ، قد يؽقن اسؿ بؾد، كـ 

 "اسؿ قبقؾة، كـ 
ّ

، و "َبَحرّي "، وقد يؽقن اسؿ جـس، كـ "تؿقؿل"، و "قرشل

" 
ّ

 ، وكحق ذلؽ."َقَؿرّي "، و "َجَبؾل

ؾـسب ققاطد خاصة كؿر طؾقفا واحدة ففذه هل الؼاطدة العامة لؾـسب، ثؿ إنَّ ل

 واحدة، فبعضفا ذكرها الحريري، وبعضفا أشار إلقفا، وبعضفا أغػؾفا.

  :٘فنً قْاعد اليََّطب اخلاص 

الـََّسب إلك َما َآِخره تاء تلكقث، والـََّسب إلك آسؿ الؿختقم بتاء التلكقث، 

، إذا "ؽة و فاصؿةم"يؽقن بحذف تاء التلكقث، فؽؾ اسؿ مختقم بتاء تلكقث، كـ 

أردت أن َتـسب إلقف، فنكؽ تحذف تاء التلكقث، صبًعا تحذف تاء التلكقث مع الؼاطدة 

 "العامة، وهل إضافة ياء مشددة يف آخر الؽؾؿة، فتؼقل يف الـََّسب إلك مؽة 
ّ

ٓ  "مؽل

 "، وإلك فاصؿة، "مؽتل"
ّ

 ، وهؽذا."فاصؿتل"ٓ  "فاصؿل

 قان الحريري:

وووووِػ َوَتْحوووووِذُ  الَقووووواَ  بووووو    تقق 

  

ـْ كوووؾل مـُسوووقٍب إلقوووِف فووواطرِِ    ِمووو

ِد القاء، يعـل ياء الـََّسب، ويف هذا البقت والذي  ويف بعض الروايات:   َوُتَشدِّ

بعدهؿا اضطراب كبقر يف الـسخ، فؾفذا كجد أن هذا الحؽؿ وهق حذف تاء التلكقث 

ؽرر يف البقت مـ الؿـسقب إلقف طؾك هذه الـسخة، ذكر يف البقت السابؼ، وأيًضا ت

 ة، وهق ققلف:حَ ؾؿُ بعد أيت، وهق مختؾػ يف ثبقتف يف كسخ ال
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 وإْن يُؽووـ يف إصووِؾ َهوواٌ  فاحووِذِ  

  

 كؿثوووووِؾ َمّؽوووووَل وهوووووذا َحـَِػووووول

 "فؿثَّؾ لف بـ   
ٍّ

 "، وهق مـسقب إلك مؽة، ومثَّؾ لف بـ "مؽل
ٍّ

، وهق مـسقب "حـػل

 إلك بـل حـقػة، أو إلك اإلمام أبل حـقػة.

الـََّسب إلك الؿؽسقر العقـ، الـََّسب إلك ما طقـف  طد الـََّسج الخاصة:ومـ ققا

، فالـََّسب "دئؾ"، و "كؿر"، و "مؾؽ"مؽسقرة، فنن كان ثالثقًّا مؽسقر العقـ، كـ 

 "إلقف يؽقن بػتح العقـ وجقًبا، فتـسب إلك َمؾؽ فتؼقل: 
ٌّ

، وإلك كؿر: "َمؾؽل

 "، وإلك دئؾ "كَؿريٌّ "
ٌّ

 ، وهؽذا."دؤلل

، فقجقز يف "تغؾب"و  "مشرق"و  "مغرب"ن كان َمؽسقر الَعقـ رباطقًّا كـ فن

الـََّسب إلقف فتح العقـ تخػقًػا وكسر العقـ إبؼاًء لألصؾ، فتؼقل يف الـََّسب إلك 

 "مغرب: 
ٌّ

 "، و "َمْغَربِل
ٌّ

 ."َمْغِربِل

 " وتؼقن يف الـََّسج إلك تغِؾج:
ٌّ

 "، و "َتغَؾبِل
ٌّ

إلقفا  . وهذه لؿ ُيشر"َتْغؾِبِل

 ة.حَ ؾؿُ الحريري يف ال

الـََّسب إلك فعؾقة وفعقؾة، الـََّسب إلك ما كان طؾك  ومـ ققاطد الـََّسج الخاصة:

 وزن فعقؾة، والـََّسب إلك ما كان طؾك وزن فعقؾة.

، يعـل بحذف القاء مـفؿا، فتؼقل يف 
ٍّ

 وُفَعؾِل
ٍّ

فالـََّسب إلقفؿا يؽقن طؾك َفَعؾِل

 قَ "الـََّسب إلك قبقؾة: 
ٌّ

. "َبؾِل
ٌّ

 ، ٓ َقبِْقؾِل

. "َطَؼِديٌّ "وإلك طؼقدة:   ، ٓ َطِؼْقِديٌّ

 "وإلك فريضة: 
ٌّ

 . "فرضل

 "وإلك جفقـة: 
ٌّ

 . "جفـل

 "وإلك قريضة 
ٌّ

 ، وهؽذا."قرضل

وهذا " ولعؾ الحريري أشار إلك ذلؽ بؼقلف يف البق  الؿختؾػ يف عبقتف:

، "فعقؾة"اإلمام أبل حـقػة  ، أو إلك"فعقؾة"ففق مـسقب إلك بـل حـقػة  "َحـَِػل

 وذلؽ بحذف القاء حـػل.

ولؽـ تبؼك القاء إذا كسبت إلك فعقؾة وفعقؾة، إذا كاكت العقـ مـفؿا ُمعتؾة، إذا 
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ػة، فنكؽ ُتبؼل القاء طـد الـََّسب إلقفؿا، فتؼقل يف الـََّسب  كاكت العقـ مـفؿا مضعَّ

 "إلك حؼقؼة فعقؾة: 
ٌّ

 ، وٓ تحذف."هريريٌّ "ة: ، ويف الـََّسب إلك هرير"حؼقؼل

وكذلؽ تبؼك القاء طـد الـََّسب إلك فعقؾة إذا كاكت العقـ معتؾة، كالـََّسب إلك 

 "صقيؾة، تؼقل: 
ٌّ

 ، وهؽذا."صقيؾل

الـََّسب إلك آسؿ الؿؼصقر، وآسؿ الؿؼصقر  ومـ ققاطد الـََّسج الخاصة:

ب إلقف تػصقؾ، تػصقؾ كؿا سبؼ الؽالم طؾقف: هق آسؿ الؿختقم بللػ، ويف الـََّس 

 بحسب مؽان إلػ، هؾ هل ثالثة؟ أم رابعة؟ أم أكثر مـ ذلؽ؟

فنن كاكت ألػ الؿؼصقر ثالثة، فنهنا تؼؾب واًوا طؾك كؾ حاٍل، يعـل سقاٌء كان 

أصؾفا ياًء كػتك، أصؾفا ياء فتقان، أو كان أصؾفا واًوا كعصا، طصقان، أو كان 

، كؿا يف متك، هذا اسؿ ًٓ مبـل، فللػف مجفقلة إصؾ، لق سؿقت  أصؾفا مجفق

 رجاًل أو امرأة أو آلة أو مؽاًكا أو شركة بؿتك، فتؼقل يف الـََّسب إلقفا جؿقًعا: 

 . "فتقي"إلك فتك 

 . "طصقي"وإلك طصا 

 . "متقي"وإلك متك 

 . "كقوي"وتؼقل يف الـََّسب إلك مديـة كقى 

 ، وهؽذا."ربقي"وتؼقل يف الـََّسب إلك الربا 

كاكت إلػ خامسة فلكثر، خامسة أو سادسة أو سابعة، فنهنا ُتحذف، وإذا 

 ، وهؽذا."إيطالل"، وإلك إيطالقا "فركسل"فتؼقل يف الـََّسب إلك فركسا 

وإذا كاكت إلػ رابعة، هؾ تحذف مثؾ الخامسة؟ أم تؼؾب واًوا مثؾ الثالثة؟ 

ؿ، وإذا كان ثاكقف متحرًكا يؼقلقن: كـظر يف هذا الرباطل، إذا كان ثاكقف ساكـًا، لف حؽ

 فؾف حؽؿ آخر. 

كـدا، أو كسال، أو جؿزى، اسًؿا، فقؽقن مثؾ  فنذا كان عاكقف ُمتحرًكا مثؾ:

الخؿاسل: ٕنَّ هذه الحركة كلهنا جعؾتف خؿاسقًّا، فؿعـك ذلؽ أنَّ الـََّسب إلك 

ك الثاين يؽقن بحذف إلػ، فــسب إلك كـدا   ، وإلك"كـديٌّ "الرباطل الؿحرَّ
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 "كسال 
ٌّ

 ، وهؽذا."كسؾل

ا الرباطل الساكـ الثاين، وهذا كثقر، مثؾ: صـطا، و أهبك، و فقػا، و دكقا، و " وأمَّ

، ففذا يجقز فقف أن تحذف إلػ، كالخؿاسل، ويجقز أن تؼؾب إلػ "حبؾك

، بالحذف "صـطل"، أو "صـطقي"واًوا كالثالثل، فتؼقل يف الـََّسب إلك صـطا: 

 واًوا صـطقي.  صـطل، وبؼؾب إلػ

، ويجقز وجف ثالث، وهق: أن تؼؾب إلػ واًوا "أهبقي"، و "أهبل"ويف أهبك: 

 ."أهباوي"، ويف أهبك: "صـطاوي"وتزيد قبؾفا ألًػا، فتؼقل يف صـطا: 

أنَّ الرباطل ساكـ الثاين يجقز لؽ فقف ثالثة أوجف، حذف إلػ،  فالخ صة

ػ، وقؾب إلػ هذه، يعـل قؾب إلػ وقؾب إلػ واًوا، وزيادة ألٍػ قبؾ إل

واًوا، وزيادة ألػ قبؾفا، مثال ذلؽ مـ إمثؾة الؿعاصرة: الـََّسب إلك شقرى، 

ا أن تؼقل:  ، أو "شقري"مجؾس الشقرى، كقػ تـسب إلك كؾؿة شقرى؟ إمَّ

 ، كؾ الثالثة هذه جائزة."شقراوي"، أو "شقروي"

 يري:ويف الـََّسج إلك آسؿ الؿؼصقر، يؼقن الحر

ـْ مؿووووا طؾووووك َوزِن فَتووووك  وإْن يُؽوووو

  

 أو وزِن ُدكَقووووا أو طؾووووك وزِن مَتووووك

 فلبووووووِدِن الَحوووووورَ  إخقووووووَر َواَوا  

  

ـْ َكوواَوى ـْ َموواَرى وَدْ  َموو  وطوواِ  َموو

 تؼووووووقُن هووووووذا َطَؾووووووقيك ُمْعوووووورُِ    

  

 وكووووووؾ  لفووووووٍق ُدكقووووووقَي ُمقبِووووووُؼ 

، سقاٌء ةكت ألػف ثالثيعـل الؿؼصقر الثالثل، يعـل ما كا "َوزِن فَتك": فؼقلف  

طصا و "، أو أصؾفا القاو كـ "فتك أو فتقان"كاكت هذه إلػ أصؾفا القاء، كـ 

 ."طصقان

وزِن "يعـل الثالثل، لؽـ ألػف مجفقلة إصؾ، كؿتك، و  "وزِن مَتك" وققلف:

 ، صقب ما حؽؿفا؟ "صـطا"، و "دكقا"يعـل الرباطل الساكـ الثاين، كـ  "ُدكَقا

 ؿقًعا: قؾب ألػفا واًوا.يؼقل: حؽؿفا ج

ا يف الثالثل، ففذا واضح وصحقح وكامؾ، تؼؾب إلػ يف الثالثل واًوا،  أمَّ

ا يف الرباطل؟ ففذا كاقص: ٕنَّ هذا وجف مـ أوجفف، وهـاك وجفان آخران،  وأمَّ
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وبؼل الرباطل متحرك الثاين، ما ذكر حؽؿف، وبؼل غقر الثالثل والرباطل، 

 حؽؿف.الخؿاسل فلكثر، ما ذكر 

ا "طؾقي"، و "دكققي"َمثَّؾ لذلؽ بـ  - -ثؿ إكَّف فـسبة إلك  "دكققي"، أمَّ

ا  فـسبة إلك ماذا؟  "طؾقي"دكقا، ُقؾبت إلػ فقفا إلك واو، واضح ٓ إشؽال، وأمَّ

 ًٓ اختؾػ الشراح فقفا، فبعضفؿ يؼقل: هل كسبة إلك طال، طؾقي، لؽل يؽقن مثا

مـ العروق، مـ العروق،  "ُمْعِرُق "ذا قال: لؾؿؼصقر الثالثل، طال، طؾقي، فؾف

ا يف العال  ًٓ لؿا ذكره مـ "َطَؾقيٌّ ُمْعِرُق "يعـل أكف ذو كسب ققي جدًّ ، فقؽقن مثا

الـََّسب إلك الؿؼصقر الثالثل، وققؾ: بؾ هق كسب إلك طؾل، فقؽقن إشارة مـ 

حؽؿ وٓ أشار الحريري إلك الـََّسب إلك ما آخره ياء مشددة، مع أكف ما ذكر هذا ال

إلقف، لؽـ فؼط قالقا: هذا الؿشفقر أن طؾقي كسبة إلك طؾل، لؽـ الؿالئؿ لؽالم 

 الحريري أكف مثال لؾؿـسقب إلك مؼصقر ثالثل.

 الـََّسب إلك الؿـؼقص.  عؿ مـ ققاطد الـََّسج الخاصة:

هق آسؿ الؿختقم بقاٍء قبؾفا كسرة، كالـدي، والؼاضل،  الؿـؼق  كؿا سبؼ:

 ي، وكحق ذلؽ.والؿفتد

ا أن تؽقن  وأيًضا تػصقؾف قريب مـ تػصقؾ الؿؼصقر، فآسؿ الؿـؼقص إمَّ

ياؤه ثالثة أو رابعة أو خامسة فلكثر، فنن كاكت ياؤه ثالثة، فتؼؾب إلك واو، 

 ."العؿقي"، ويف العؿل: "الـدوي"كالؿؼصقر، فـؼقل يف الـدي: 

الؿرتضل، والؿؼتدي، وإن كاكت ياؤه خامسة فلكثر، خامسة أو سادسة، مثؾ: 

والؿفتدي، فــسب إلقف بحذف القاء، صبًعا وكضقػ ياء الـََّسب الؿشددة، فـؼقل يف 

 "الـََّسب إلك الؿرتضل: 
ُّ

 ."الؿفتديُّ "، وإلك الؿفتدي، "الؿرتضل

وإن كاكت ياء الؿـؼقص رابعة، فال تػصقؾ فقفا، بؾ يجقز فقفا ُمطؾًؼا أن 

الثاين، و الفادي، "أو تعامؾفا كالرباطل فتحذففا، كـ  تعامؾفا كالثالثل فتؼؾبفا واًوا،

، فتؼقل يف الـََّسب إلك الؼاضل: الؼاضل، أو الؼاضقي، ويف "و الؼاضل، و الؿاضل

، أو 
ُّ

الـََّسب إلك الثاين: الثاينُّ، أو الثاكقي، ويف الـََّسب إلك الؿاضل: الؿاضل
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ب إلك كؾؿة تربقة، هذا اسؿ الؿاضقي، ويف الـََّسب إلك تربقة، إذا أردت أن تـس

مختقم بتاء تلكقث، فعـد الـََّسب تحذف تاء التلكقث، فؿاذا تؽقن الؽؾؿة؟ تربل، 

فتؽقن حقـئذ مـؼقصة، فؾؽ أن تحذف القاء، أو تؼؾبفا واًوا، فتؼقل: الرتبل، إمقر 

 الرتبقة، أو الرتبقية.

ق بقـ هؿزة الـََّسب إلك الؿؿدود، كذلؽ أيًضا سـػرِّ  آخر قاطدة خاصة:

 الؿؿدود إن كاكت زائدة لؾتلكقث، أو أصؾقة، أو مـؼؾبة طـ أصؾ. 

فنن كاكت هؿزة الؿؿدود أصؾقة، يعـل مقجقدة يف الػعؾ، فنهنا تبؼك طـدما 

 "تـسب، مثؾ: ابتداء، مقجقدة يف ابتدأ، فــسب فـؼقل: 
ٌّ

 . "ابتدائل

 ، وهؽذا."إكشائل"وإكشاء، مقجقدة يف أكشل، فــسب إلك إكشاء فـؼقل: 

ا إذا كاكت الفؿزة زائدًة لؾتلكقث، فنهنا ُتؼؾب واًوا.   وأمَّ

 كقػ تعرف أنَّ الفؿزة زائدة لؾتلكقث؟ 

كجد أن الفؿزة هذه غقر مقجقدة يف الػعؾ، وٓ يؼابؾفا واو وٓ ياء، مثؾ: 

حؿراء، حؿراء هذه مـ حؿقراء، ما فقف ٓ هؿزة، وٓ يؼابؾفا واو وٓ ياء، حؿراء، 

، "زرقاوي"، وزرقاء: "صػراوي"، وصػراء: "حؿراوي"إلك حؿراء، اكسب 

 ، وهؽذا."صحراوي"وصحراء؟ مـ صحر: 

ا أن تؽقن الفؿزة ُمـؼؾبًة َطـ أصٍؾ، كقػ كعرف أهنا مـؼؾبة طـ أصؾ؟ كجد  وإمَّ

أكف يؼابؾفا يف الػعؾ واٌو أو ياٌء، ثؿ هذه القاو والقاء اكؼؾبتا إلك هؿزة، مثؾ: كساء، 

ؽسق، القاو اكؼؾبت إلك هؿزة، مثؾ: سؿاء، مـ سؿك يسؿق، مثؾ: بـاء، مـ كسك ي

، وإلك سؿاء: "كساوي"، و "كسائل"مـ بـك يبـل، فنذا كسبت إلك كساء، تؼقل: 

، معـك ذلؽ أنَّ الفؿزة "بـاوي"، و "بـائل"، وإلك بـاء:  "سؿاوي"، و "سؿائل"

ا أن تعامؾفا كإصؾقة، فتبؼقف ا، أو تعامؾفا كالزائدة لؾتلكقث، الؿـؼؾبة طـ أصؾ، إمَّ

 فتؼؾبفا إلك واو.
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ختؿ هذا الباب بؿسللة وفائدة، وهل: أكَّف قد كثر  - -عؿ إنَّ الحريري

، إذا أردت أن تـسج إلك حرفة، "فعَّان"طـد العرب الـََّسج إلك الحر  طؾك وزن 

َـَّسج إلك الخبز،"فعَّان"فتـسبفا طؾك وزن  ار،  ، كؼقلفؿ: خبَّاز، يف ال ار، وتؿَّ وكجَّ

ا ، إلك آخره، قان الحريري: ار، وبؼَّان، وططَّار، ولحَّ از، وبزَّ  وبزَّ

ووووانِ   واكُسووووْج أَخووووا الِحرَفووووِة كالَبؼَّ

  

ووووووانِ  ـْ ُيضوووووواهقِف إلووووووك َفعَّ  وَموووووو

إن شاء -قد اكتفقـا مـ باب الـََّسب، ويف الدرس الؼادم -بحؿد اهلل-هبذا كؽقن  

شؽري لؾحاضريـ، ولإلخقة الؿشاهديـ،  سـبدأ بباب التقابع، مع -اهلل

 وإخقات الؿشاهدات، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد.
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ُ
زض

َّ
 انثاَٙ ٔانثالثٌٕ اند

﷽  
 

الم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف  الة والسَّ الحؿُد هلل ربِّ العالؿقـ، والصَّ

  .وأصحابف أجؿعقـ

 أما بعد. 

ؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف هذه الؾقؾة، لقؾة فسالُم اهلل ط

ل، مـ سـة تسٍع وثالثقـ وأربعؿائة وألػ،  ابع طشر مـ شفر ربقٍع إوَّ الثالثاء السَّ

رس الحادي والثالثقـ مـ دروس شرح  ة اإلطراب حَ ؾمُ لـعؼد فقفا بنذن اهلل الدَّ

 . -لؾحريري البصري
رس الؿاضل كـَّ  ا تؽؾَّؿـا طؾك باقل باب التَّصغقر، وطؾك باب الـَّسب، يف يف الدَّ

رس  - -سـتؽؾَّؿ طؾك التَّقابع، التل طؼدها الحريري -إن شاء اهلل-هذا الدَّ
فا كؿا أجحػ مـ قبؾ يف باب الـَّسب، فـبدأ بؼراءة  يف أبقات قؾقؾة، فلجحػ يف حؼِّ

 عقد. تػضؾ.يف التَّقابع، فـسؿع مـ إخ س - -ما قالف الحريري

أحسـ اهلل إلقؽ، بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿُد هلل ربِّ العالؿقـ، وصؾك 

 اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.

الؾفؿَّ اغػر لـا ولشقخـا ولقالديـا، ولؾؿستؿعقـ والؿشاهديـ، ولجؿقع 

 الؿسؾؿقـ.

 :  -قان الؿصـػ
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ٕاتغ
َّ
 تاب انت

 يًضوا والَبوَدْن والَعطُػ والتَّقكقود أ

 

ن  ـَ إطووووووراَب إوَّ  تقابِووووووٌع ُيعووووووَرْب

وهؽووووذا الَقصووووُػ إذا ِوووواَهك  

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَػْف   الصل

 

وووووووًرا أو معرَِفوووووووفْ    َمقصوووووووقُفَفا ُمـَؽَّ

 تؼوووقُن َخوووؾل الَؿوووزَح والُؿُجقَكوووا  

 

ووووووواُج أجَؿعقَكوووووووا   وأقَبوووووووَؾ الُحجَّ

 وامووووُرْر بزيووووٍد رُجووووٍؾ ضريووووِػ  

 

 واططِوووْػ طؾوووك سوووائِؾَؽ الّضوووعقِػ  

 طووُػ قووْد يوودُخُؾ يف إفعوواِن والع 

 

 كؼووووقلِِفؿ عِووووْج واسووووُؿ لؾَؿَعووووالل 

 وأحووُرُ  العطووِػ جؿقًعووا َطَشووَرهْ  

 

 محصوووووووقَرٌة مووووووولُعقَرٌة ُمَسوووووووطََّرهْ  

 الوووووقاُو والػووووواُ  وعوووووؿَّ لؾَؿَفوووووْؾ  

 

 وٓ وحّتوووووووك عوووووووؿَّ أْو وَأْ  وَبوووووووْؾ  

ـْ وإّمووووا إْن ُكِسوووورْ    وبعووووَدَها لؽِوووو

 

 ُذكِوورْ  وجوواَ  يف الّتخققوورِ فوواحَػْظ مووا 

طؼدها جؿقًعا يف هذه إبقات الؼؾقؾة، وقد أجحػ يف بقاِن قؾقٍؾ مـ أحؽامفا،  

 واكتػك بذكرها، وذكر أمثؾٍة طؾقفا، ثؿ طدَّ فؼط أحرَف العطِػ.

  :تعسٓف التَّْابع 

رفع، -بقَّةاهل ألػاٌظ تتبع ما قبؾفا يف اإلطراب، يعـل أكَّفا ألػاٌظ لفا أحؽاٌم إطر

 ثابت، كؿا أنَّ الؿبتدأ حؽؿف ثابٌت  -زمأو كصب، أو ج
ٌّ

ولؽـ لقس لفا حؽٌؿ إطرابل

فع، والؿػعقل بف حؽؿف ثابٌت وهق الـَّصب، والؿضاف إلقف حؽؿف ثابٌت  وهق الرَّ

وهق الجر، والؿضارع الؿسبقق بجازم حؽؿف ثابٌت وهق الجزم، وهؽذا كجؿقع ما 

 درسـاه مـ قبؾ يف الـَّحق. 

أحؽا  إطرابقَّة، ولؽـ لقس لفا حؽٌؿ إطرابلك عابٌ ، بؾ تتبع  أما التَّقابع ففل لفا

ا وجزًما  .يف إطرابفا ما قبؾفا رفًعا وكصًبا وجرن

 :أىْاع التْابع 

ػة-وهذه التَّقابع كؿا ذكر الحريري أربعة، وهل: الـَّع   -ويسؿك الصل

 والتَّقكقد، والؿعطق ، والبدن، وفقفا يؼقن الحريري: 
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 قكقود أيًضوا والَبوَدْن والَعطُػ والتَّ 

 

ن  ـَ إطووووووراَب إوَّ  تقابِووووووٌع ُيعووووووَرْب

وهؽووووذا الَقصووووُػ إذا ِوووواَهك  

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَػْف   الصل

 

وووووووًرا أو معرَِفوووووووفْ    َمقصوووووووقُفَفا ُمـَؽَّ

ػة "وهؽذا القصُػ "   الـَّعت.-يعـل الصِّ

- -فـلخذها واحًدا واحًدا، وكحاول أن كذكر أهؿ أحؽامفا، وإن كان الحريري

 :لؿ يػعؾ ذلؽ 

ن هق: فا ػة، والـَّعت لـ كشرحفلتَّابع إوَّ لؿاذا؟ ٕكَّـا  ،الـَّعت، ويسؿك الصِّ

ما أخق الـَّعت؟ الحال، فؼد شرحـاه طـدما شرحـا  ،شرحـاه مـ قبؾ مع أخقف

الحال، وقؾـا: إنَّ الحال والـَّعت كؾقفؿا وصٌػ مِـ أوصاف الؿقصقف، محؿد 

لسرطة، الركض، الجؾقس، إلك آخره. مثاًل أوصافف كثقرة، مـ أوصافف: الخقف، ا

ػة مقافؼة لؾؿقصقف يف التَّعريػ -أو يف التَّـؽقر، -كالهؿا معرفة-فنن جعؾت الصِّ

ػة: إكَّفا كعت، كؼقلؽ: جاء محؿٌد الخائُػ، فؿحؿد  -كالهؿا كؽرة فـؼقل طـ الصِّ

ٌف بـ "الخائػ"معرفة: ٕكَّف طؾؿ، و ا كعت، هـ "الخائػ"، فـ"لأ"معرفة: ٕكَّف ُمعرَّ

 أو صػة.

ػة:  ػة مخالػٌة لؾؿقصقف يف التَّعريػ والتَّـؽقر، فـؼقل طـ الصِّ وإذا كاكت الصِّ

كؽرة،  "خائًػا"معرفة: ٕكف طؾؿ، و "محؿد"إكَّفا حال، كؼقلـا: جاء محؿٌد خائًػا، فـ

 وهؽذا.

ة، ماذا تؼقل؟  لق أردتَّ أن تؼقن: اشرتيُت السقارة، ثؿ أردتَّ أن تصػفا بالِجدَّ

ػة حقـئذ كعت: ٕنَّ   "السقارة"إن قؾت: اشرتيت السقارَة الجديدَة، فالصِّ

ػة كؽرة، فتؼقل: اشرتيُت السقارَة  "الجديدة"و كالهؿا معرفة، وإن جعؾت الصِّ

ػة حقـئذ حال.   جديدًة، فالصِّ

 "الـاضَج "فتؼقل: أكؾت الطعاَم الـاضَج.  ،أكؾت الطعام، ِصْػُف بالـضقج مثان:

 حال. "كاضًجا" ،الطعاَم كاضًجا كعت، وأكؾُت 

َب  ًبا ،كع  "الؿمدَب " ،أحج  الطَّالَج الؿمدَّ  "ممدبنا" ،وأحج  الطَّالَج ممدَّ

 حان، وهؽذا، وشرحـا هذا مـ قبؾ، ويف هذا يؼقن الحريري:
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وهؽووووذا الَقصووووُػ إذا ِوووواَهك 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَػْف   الصل

 

وووووووًرا أو معرَِفوووووووفْ    َمقصوووووووقُفَفا ُمـَؽَّ

ػة إذا واف  -، يعـل وافؼتف يف التَّعريػ "ضاهتف"ؼت الؿقصقف ويعـل الصِّ

ػة حقـئٍذ كعت، فنن اختؾػا ففل  -كالهؿا كؽرة-أو يف التَّـؽقر -كالهؿا معرفة فالصِّ

ػة-ومثَّؾ الحريري لؾـَّعت -كؿا سبؼ-حال واططِْػ طؾك سائؾَِؽ "بؼقلف:  -أو الصِّ

 ."سائؾ"كعت لـ "الضعقػ"، "الّضعقِػ 

التَّقكقد، والتَّقكقد الـَّحقي الذي ُيشرح يف باب التَّقكقد   ففق:أما التَّابع الثَّاين

 كقطان: تقكقد لػظل، وتقكقد معـقي.

ر الؾػظ الذي تريد تقكقده، وهذا كثقر يف الؽالم، ويف  فالتَّقكقد الؾَّػظل: أن ُتؽرِّ

 "محؿدٌ "الؽالم الؿرتجؾ، ويف كالم الـَّاس، كلن أققل لؽ: جاء محؿٌد محؿٌد، فـ

 الثَّاكقة تقكقد لػظل لؿحؿد إولك. "محؿدٌ "، و"جاء"ولك فاطؾ إ

 "جاء"، و"محؿد"إولك فعؾ وفاطؾف  "جاء"جاء جاء محؿٌد، فـ أو أققن:

 إولك. "جاء"الثَّاكقة مجرد تقكقد لػظل لـ

إولك فعؾ وفاطؾ،  "جاء محؿدٌ "جاء محؿٌد جاء محؿٌد، فـ وقد أققن:

إولك، ففذا هق التَّقكقد  "جاء محؿدٌ "كقٌد لػظل لـالثَّاكقة تق "جاء محؿدٌ "و

 الؾَّػظل، وأمره سفؾ.

 الـاهقة، وهؽذا. "ٓ"طـد التَّقكقد كؼقل: ٓ ٓ تذهب، أكدتَّ  ،ٓ تذهب مثان:

 أنفاظ انتٕكٛد
ا التَّقكقد الؿعـقي: يؽقن بللػاٍظ معقَّـٍة مخصقصٍة تتبَّعفا الـَّحقيقن، وهل  أمَّ

 سبعُة ألػاٍظ.

ن والثَّاين:ال د، تؼقل: جاء "العقـ"و "الـَّػس" ؾَّػظ إوَّ ، مضافقـ لضؿقر الؿمكَّ

ثؿ تضقػف إلك ضؿقر، هذا  "كػس"الطالُب، أكده بالـَّػس: جاء الطالُب كػُسُف، 

، تؼقل: جاء الطالُب كػُسف، ورأيُت الطالَب "الطالب"الضؿقر يعقد إلك الؿمكد 

ٕنَّ التَّقكقد تابع، أي يتبع الؿتبقع يف اإلطراب  كػَسف، وسؾؿُت طؾك الطالِب كػِسف:

ا.  رفًعا، وكصًبا، وجرًّ
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 جاء الطالُب طقـُف، ورأيُت الطالَب طقـَف، وسؾؿُت طؾك الطالِب طقـِف. مثان:

 "كػسف"وقد تؼقل: جاء الطالُب كػُسف طقـُف، إذا أردت أن تؼقي التلكقد، تؼقل: 

ل، و  قي ثاٍن.تقكقد معـ "طقـف"تقكقد معـقي أوَّ

جاء الطالُب أكػُسفؿ، وجاء الطالُب أطقـُفؿ، وجاء الطالباِن أكػُسفؿا،  وتؼقن:

 وجاءت الطالبتاِن أكػُسفؿا، وهؽذا.

د هبا الؿػرد، مثؾ: جاء الطالب كػسف. ويمكد هبا الجؿع  فالـػس والعقـ يمكَّ

، تؼقل: جاء "أكػس، أطقـ"فؼط،  "أفعؾ"والؿثـك، ولؽـ يجؿعان طؾك وزن 

طالُب أكػُسفؿ، جاء الطالُب أطقـُفؿ. يعـل ما كؼقل: جاء الطالُب كػقُسفؿ. ٓ، ال

ا  "الـػس"جؿع  "كػقس" فتؽقن جؿًعا  "أكػس"التل يف اإلكسان أو يف الحققان، أمَّ

د هبا.  "الـػس"التل داخؾ الحققان، وتؽقن جؿًعا لـ "الـػس"لـ  التل يمكَّ

د هبا إذا أرد "الـػس"إذن فـ ت أن تجؿعفا، ٓ تجؿعفا إٓ طؾك التل يمكَّ

 تؼقل: أكػس. "أفعؾ"

، مضافقـ "كؾتا"و "كِال"مـ ألػاظ التَّقكقد الؿعـقي: والؾػظ الثَّال  والرابع 

د الؿثـك، وٓبد أن يتَّصؾ هبؿا ضؿقر، وهذا الضؿقر يعقد إلك  إلك ضؿقر الؿمكَّ

 ماذا؟ 

د هبؿا إٓ مثـك، مثؾ: جا ء الطالبان كالهؿا، ورأيُت يعقد لؾؿثـك، يعـل ٓ يمكَّ

معرب إطراب الؿثـك، وسبؼ  ،الطالبقـ كؾقفؿا، وسؾؿُت طؾك الطالبقـ كؾقفؿا

 ذلؽ يف بقان طالمات اإلطراب أنَّ الؿثـك ُيرفع بإلػ، وُيـصب وُيجر بالقاء.

ومثؾ: وجاءت الطالبتان كؾتاهؿا، ورأيت الطالبتقـ كؾتقفؿا، وسؾؿت طؾك 

 الطالبتقـ كؾتقفؿا.

ادس:وا ، مضافقـ إلك ضؿقِر جؿٍع، أو "جؿقع"و "كؾ" لؾػظ الخامس والسَّ

د، صقب  ضؿقِر مػرٍد لف أجزاء، يعـل ٓبد أيًضا أن يتصؾ هبؿا ضؿقر يعقد إلك الؿمكَّ

د بـ  ؟ "كؾ وجؿقع"ما الذي يُمكَّ

 -الجؿع ٓشؽ أن لف أجزاء مػردات-الشلء الذي لف أجزاء، سقاء كان جؿًعا 
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لف أجزاء  "الؽتاب"، فـ"الؽتاب"هذا القاحد لف أجزاء، مثؾ أو واحًدا، لؽـ 

 لف أجزاء، غرف وكحق ذلؽ. "البقت"وأبقاب، و

جاء الجقُش كؾُّف، وأكرمُت الجقَش كؾَّف، وسؾؿُت طؾك الجقِش كؾِّف، أو  تؼقن:

جاء الجقُش جؿقُعف، وجاء الطالُب كؾُّفؿ، وجؿقُعفؿ، وقرأُت الؽتاَب كؾَّف، 

 كؾَّف.  واشرتيُت البقَت 

ٓ يتؽقن مـ أجزاء،  "محؿد"جاء محؿد كؾف؟ ما يصؾح: ٕنَّ  صقج، كؼقن:

إكَّؿا يتؽقن مـ أطضاء، وٓبد يف إجزاء أن يـػرد كؾ جزء بـػسف، ويؼقم بـػسف، 

 "الػصؾ"، يؿؽـ تؽقن وحدها، ويؿؽـ تؽقن ضؿـ بقت. ومثؾ: "غرفة"مثؾ 

، هذا بعُض "القد"وحده: بخالف مـ الؽتاب، قد يؽقن داخؾ الؽتاب، وقد يؽقن 

اإلكسان، ما يؿؽـ أن يـػصؾ وحده، ففذا ٓ ُيعدُّ جزًءا، إكَّؿا هق بعض، حقـئذ ٓ 

 يجقز أن تؼقل: جاء زيٌد كؾُّف!

، هق الؾػظ القحقد مـ ألػاظ التَّقكقد الؿعـقي "أجؿع"كؾؿة  الؾػظ السابع:

اب تَّة السَّ د، السِّ ؼة ٓبدَّ أن ُتضاف إلك ضؿقر الذي ٓ يضاف إلك ضؿقر الؿمكَّ

ا  د، أمَّ د، فإكثر يف  "أجؿع"الؿمكَّ د هبا  "أجؿع"ٓ تضاف إلك ضؿقر الؿمكَّ أن يمكَّ

تقكقٌد ثاٍن مرفقع  "أجؿع"، تؼقل: جاء الطالُب كؾُّفؿ أجؿع. "كؾ"بعد التَّلكقد بـ

ؿة طالِب مثال: رأيُت الطالَب كؾَّفؿ أجؿَع، وسؾؿُت طؾك ال ،وطالمة رفعف الضَّ

رف، لِؿا سقليت يف باب الؿؿـقع مـ  "أجؿع"كؾِّفؿ أجؿَع: ٕن  مؿـقٌع مـ الصَّ

رف أنَّ القصػ طؾك وزن  رف، فُقَجرُّ بالػتحة،  "أفعؾ"الصَّ ُيؿـع مـ الصَّ

، وممكثف: جؿعاء، مثؾ: أحؿر وحؿراء، إذن كؼقل: "أفعؾ"طؾك وزن "أجؿع"و

 َرد أو ُتجَؿع. جاءت الطؾباُت كؾُّفـ جؿعاء، أو ُجَؿع، ُتػ

قرأُت الؽتاَب أجؿَع، وقرأُت الؿجؾَة جؿعاَء، وجاء الطالُب وتؼقن: 

أجؿعقن، ورأيت الطالَب أجؿعقـ، وسؾؿُت طؾك الطُّالب أجؿعقـ، وجاءت 

،  [25]الحجر: (ېئ ېئ ېئ ىئ)الطالباُت ُجَؿُع، قال تعالك: 

 ، وهؽذا.[29]الحجر:  (ڑ ڑ)وقال: 
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 يؽقن بسبعة ألػاظ، وقد ذكركاها.التَّقكقد الؿعـقي  فالخ صة:

 ما فاٜدٗ التَّْنٔد بَرِ األلفاظ؟ 

ز أو سفق، يعـل  ا باحتؿال تجقُّ ؿ غقر الظَّاهر طـف، إمَّ ِد، ورفُع تقهَّ تؼريُر الؿمكَّ

هق الذي جاء، لؽـ يجقز يف  "محؿد"طـدما تؼقل: جاء محؿد. ضاهر الؽالم أنَّ 

أمره، أو رسقلف، أو تقجقفف، أو كحق الؽالم أن تؼقل: جاء محؿد، وأكت تريد 

ذلؽ: لؽـ إذا قؾت: جاء محؿد كػسف، حقـئذ أكدتَّ أنَّ الجائل ذاُت محؿد، لقس 

سع، ولؿ تْسُف، أردت أن تؼقل خالد مثاًل وقؾت محؿد: بؾ  ز، وٓ تقُّ يف الؽالم تجقُّ

 أردتَّ محؿًدا كػسف، فلكت متلكد مـ أكَّف جاء بذاتف.

اُج أجَؿعقَكا" كقد بؼقلف:ومثَّؾ الحريري لؾتق ، ففذا هق التَّابع "وأقَبَؾ الُحجَّ

 الثَّاين. أما التَّابع الثَّالث، ففق: البدل.

  :ُالبدل ٓكْلٌْ يف تعسٓف 

 هق التَّابع الؿؼصقد بالحؽؿ.

البدل مـ ألطػ أبقاب الـحق: ٕنَّ البالغة تدخؾ فقف بؼقة، فالبدل هق التَّابع 

ق تابع، لؽـف مـ حقث الحؼقؼة ومـ حقث الؿعـك هق الؿؼصقد بحؽٍؿ، يعـل ه

 الؿؼصقد بالحؽؿ ولقس الؿتبقع الذي يتبعف البدل.

إذا أكؾت كصػ تػاحة، وأردت أن تخربكا طـ ذلؽ، فؼؾت لـا: أكؾُت  مثان:

التػاحَة. كالمؽ صحقح أو غقر صحقح؟ مقافؼ لؾقاقع أو غقر مقافؼ لؾقاقع؟ إلك 

أكؾَت كصػ، ما أكؾت تػاحة كؾفا، كقػ تؼقل أكؾت هـا غقر مقافؼ لؾقاقع، أكت 

التػاحة؟ لؽـ تؼقل: أكؾت التػاحة كصػفا. فنذا أكؿؾت الؽالم وقؾت: أكؾت 

التػاحة كصػفا، فؽالمؽ صحقح، أم غقر صحقح؟ صحقح، صقب ما الؿراد؟ 

، "أكؾت"التػاحة أم كصػفا؟ الؿراد الؿؼصقد بالحؽؿ، أي الػعؾ الؿقجقد وهق 

لحؼقؼة واقع طؾك ماذا؟ طؾك الـصػ، إذن هق الؿراد بالحؽؿ يف وإكؾ يف ا

ماذا ستؼقل؟ أكؾُت التػاحَة؟  -يف الؾػظ-الحؼقؼة، مع أكؽ يف اإلطراب الصـاطل

لؿاذا التػاحَة؟ ٕكَّفا يف الصـاطة  ،أو التػاحِة؟ أو التػاحُة؟ سـؼقل: أكؾُت التػاحةَ 
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ًٓ بف. فـ  مػعقل بف. أكت ما أكؾت  "تػاحةُ ال"فعؾ وفاطؾ،  "أكؾُت "صارت مػعق

هذا الذي حدث، تؼقل: أكؾُت  -أو يف الؾػظ-التػاحة يف الحؼقؼة، لؽـ يف الصـاطة

، كقػ كعرهبا؟ ما يؿؽـ كؼقل مػعقل بف، ٕنَّ الؿػعقل بف "كصػفا"صقب  ،التػاحةَ 

، فتتبعف يف اإلطراب ويؽقن "التػاحة"بدل مـ  "كصػفا"هق: التػاحة، كؼقل: 

 المة كصبف الػتحة. مـصقب وط

هق  "الـصػ"لؿاذا قؾـا بدل مع أكَّف تابع؟ ٕكَّف هق الؿؼصقد بالحؽؿ، 

 الؿؼصقد يف الحؼقؼة. 

أكؾُت التػاحَة، وأكت ما أكؾتفا كؾفا، والحؼقؼة أكَّؽ أكؾَت  صقج ولؿاذا قؾ :

ق، أردتَّ أن تؾػت آكتباه ، يعـل كصػفا؟ هذه ٕمقر بالغقَّة، أردتَّ مثاًل أن ُتشقِّ

 أشقاء بالغقة كثقرة.

ومعؾقم أنَّ فتح الباري طدة مجؾدات، ما شاء  ،قرأُت فتح الباري تؼقن مثً :

بدل، وهل  "مؼدمَتف" تؼقل: قرأُت فتَح الباري مؼدَمَتف، فـ ،اهلل! يعـل سقـتبف الجؿقع

يف  "فتح الباري"، لؽـ "الؿؼدمة"الؿؼصقد: ٕنَّ الؼراءة يف الحؼقؼة واقعة طؾك 

صارت بدل: ٕهنا  "مؼدمتف"صارت هل الؿػعقل بف، و  -يف الصـاطة-الؾػظ

م  ،الؿؼصقدة بالحؽؿ  ؟ ربؿا لؾػتِّ الـَّظر أو كحق ذلؽ."فتح الباري"ولؿاذا قدَّ

 ضابط البدل 

فنذا طرفـا البدل: كـتؼؾ إلك ضابطف، البدل لف ضابط سفؾ يؿؽـ أن تعرف هؾ 

بدُل طؾك كقَِّة حذِف الؿبَدل مـف: ٕنَّ البدَل هق الؽؾؿة بدل أو غقر بدل، يؼقلقن: ال

، فحؼقؼة الؽالم قائؿة طؾك 
ٍّ

الؿؼصقُد بالحؽؿ، والؿبَدل مـف مؼصقٌد لغرٍض بالغل

أنَّ الؿبدل مـف يؿؽـ أن تحذفف ويستؼقؿ الؽالم، تؼقل: أكؾُت التػاحَة كصَػفا، يعـل 

ؿقر يعقد إلك ماذا؟ إلك  أكؾت كصػ التػاحة، أكت إذا قؾت: كصػفا، هاء الضَّ

ؿقر يؼقُم مؼاَم الظَّاهر،  وتؼقل: قرأُت  ،يعـل كصػ التػاحة "كصػفا"التػاحة، فالضَّ

َمَة فتَح الباري، وتحذف   إولك، ففذا هق ضابط البدل. "فتح الباري"مؼدِّ
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 أىْاع البدل 

ـف، ما ، ويبقِّـ لؽ الـَّقع معرفة العالقة بقـ البدل والؿبدل مالبدن أربعة أكقا 

العالقة بقـ البدل والؿبدل مـف؟ هؾ العالقة بقـ البدل والؿبدل مـف طالقة كؾقَّة 

بؿعـك أنَّ البدل هق هق الؿبدل مـف؟ كؼقلؽ: جاء محؿد أبق خالد، الرجؾ اسؿف 

 محؿد، وكـقتف أبق خالد، فؿا العالقة بقـ محؿد وأبق خالد؟ 

فعؾ و  "جاء محؿد"خالد،  جاء محؿد أبق هق هق، ففل ط قة كؾقَّة، فـؼقن:

مرفقع، وطالمة رفعف القاو: ٕكَّف مـ  "محؿد"بدل مـ  "أبق خالد"فاطؾ، و

: إسؿاء الخؿسة، وهذا بدُل كؾ مـ كؾ، ويسؿك بدل مطابؼ، كؼقلف 
 (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ)

، "الصراط الؿستؼقؿ"هق  "صراط الذيـ أكعؿت طؾقفؿ"، [7، 6]الػاتحة: 

ۅ ۅ ۉ ۉ )، وهق بدل كؾ مـ كؾ. وكؼقلف تعالك: "الصراط"دل مـ ب "صراط"فـ

 ، وهؽذا. [16، 15]العؾؼ:  (ې ى ى ائ ې ې ې

دت يؽقن بعضفا بدل مـ بعض، مثاًل: رضل اهلل طـ  إذن أطالُم القاحِد إذا تعدَّ

، رضل اهلل طـ طؿر الػاروق، "الصديؼ"بدل مـ  "أبل بؽر"الصديؼ أبل بؽر، 

، "أبا خالد"بدل مـ  "ماهًرا"، أكرمت أبا خالد ماهًرا، "طؿر"بدل مـ  "الػاروق"

 وهؽذا.

تلخر طـ صػتف، الؿقصقف إذا تلخر  ذاالؿقصقف إ ومـ بدن الؽؾ مـ الؽؾ:

ػة ػة قؾـا يعـل الـَّعت-وتؼدمت الصِّ يعـل لق قؾت: جاء محؿٌد الؿجتفد،  -الصِّ

م ا -صػة-كعت "الؿجتفد"فعؾ وفاطؾ، و "جاء محؿد" ػة، تؼقل:صقب قدِّ  لصِّ

صبًعا ما يؿؽـ  "محؿد"فاطؾ، و "الؿجتفد"فعؾ و "جاء"جاء الؿجتفُد محؿٌد، 

، لق "الؿجتفد"اسؿ جامد طؾؿ، فـؼقل: هذا بدل مـ  "محؿد"أن كؼقل صػة: ٕنَّ 

، لؽـ لق "بغداد"كعت لـ "طاصؿة العراق"قؾت مثاًل: زرُت بغداَد طاصؿَة العراِق، 

، ومـ ذلؽ ققلف "طاصؿة"بدل مـ  "بغداد"بغداد، فـقؾت: زرُت طاصؿَة العراِق 

، لؽـ يف ققلف: "اهلل"كعتان لـ "الرحؿـ الرحقؿ"،  (ٱ ٻ ٻ ٻ)تعالك: 
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ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ 

 "ما إطراب  [3، 1]إبراهقؿ:  (ڇ ڇ ڇ ڍ
ِ
العزيز "بعد  "اهلل

 وهؽذا.، "العزيِز الحؿقدِ "؟ بدل مـ "الحؿقد

بدل بعض مـ كؾ، إذا كاكت العالقة بقـ البدل  الـق  الثَّاين مـ أكقا  البدن:

والؿبدل مـف طالقة بعضقة، أو جزئقة، يعـل البدل بعض وجزء مـ الؿبدل مـف، قؾـا 

مثؾ: أكؾت التػاحة كصػفا، قرأت الؽتاب مؼدمتف، أطجبـل محؿد وجفف، صاب 

 هتا، اكؽسر ماهر قدمف، وهؽذا.الؿممـ قؾبف، أطجبتـل الؿديـة بـايا

يسؿقكف بدل آشتؿال. ما الؿراد ببدل  الـَّق  الثَّال  مـ أكقا  البدن:

آشتؿال؟ كؼقل: بدل آشتؿال إذا كاكت العالقة بقـ البدل والؿبدل مـف لقست 

كؾقَّة وٓ بعضقَّة، لؽـ بقـفؿا طالقة، فـؼقل هذا بدل اشتؿال، كؼقلؽ: أطجبـل 

، صبًعا لقست كؾقَّة، لقس هق "طؾؿ محؿد"و "محؿد"، ما العالقة بقـ محؿٌد طؾُؿف

 مثؾ أطضائف.  "محؿد"هق، ولقست بعضقَّة: ٕنَّ الِعؾؿ لقس جزًءا مـ 

 أطجبـل محؿٌد كالُمف، أطجبـل الخطقُب فصاحُتف.مثان: 

أطجبتـل هـٌد وجُففا، أو شعُرها: ففذا بدل بعٍض، لؽـ لق قؾت:  لق قؾ :

 -ٌد جؿاُلفا، أو حقاؤها، أو مشقُتفا، أو أخالُقفا: ففذا بدل اشتؿال، قالأطجبتـل هـ

 :(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ)  :قصة أية  [317]البؼرة

طـ حؽؿ الؼتال يف إشفر  -♥ -معروفة، جاءوا يسللقن الـَّبل

طؾقف -الحرم، ففؿ ما سللقه طـ إشفر الحرم: ٕكَّفا معروفة مـ ديـ إبراهقؿ

قه طـ حؽؿ الؼتال يف إشفر الحرم، ومع ذلؽ كزلت أية لؽـ سلل -السالم

، فالسمال يف الحؼقؼة طـ  [317]البؼرة: (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ)

؟ ابحث يف البالغة لتعرف لؿاذا: لؽـ يف "الشفر الحرام" الؼتال، صقب لؿاذا سبَّؼ

: ٕكَّف هق الؿؼصقد بالحؽؿ، يعـل هق "الشفر"بدل مـ  "قتال"الـَّحق كؼقل: 

، "الشفر"لقس هق  "الؼتال"صقد بالسمال، وكقع البدل: بدل اشتؿال: ٕنَّ الؿؼ
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 ."الشفر"ولقس بعض 

ابع مـ أكقا  البدن: هق بدل الغؾط، وذلؽ طـدما يغؾط الؿتؽؾؿ،  الـَّق  الرَّ

فقذكر كؾؿة ٓ يريدها، ثؿ يتبعفا بالؽؾؿة التل يريدها، وهذا أكثر ما يؽقن يف 

ن تطؾب مـ زمقؾؽ قؾًؿا، فلخطلَت وقؾَت: أططـل دفرتًا آرتجال، أردتَّ مثاًل أ

 قؾًؿا.

بالـصب: ٕكَّف مػعقل بف يف الصـاطة،  "دفرًتا"يجب أن تؼقل: أططـل  فـؼقن:

بدل: ٕكَّف الؿراد، لؽـ ما كقع البدل؟ كؼقل: بدل غؾط، صبًعا إكثر يف  "قؾًؿا"و

قؾًؿا، فـدخؾ يف باب العطػ  ، فتؼقل: أططـل دفرتًا بؾ"بؾ"بدل الغؾط أن َيستعؿؾ 

، وقؾت: أططـل دفرتًا قؾًؿا، "بؾ"ططَػ الـسؼ الذي سقليت، لؽـ إذا لؿ تستعؿؾ 

 فقؽقن حقـئذ بدل غؾط، وهذا كثقر يف كالم الـاس.

ففذه أكقاع البدل، وهل أربعة كؿا رأيتؿ، فقليت هـا سمال: هـاك بدل يسؿك بدل 

وخالد، وطؾل. صقب هذا بدل كؾ مـ  التَّػصقؾ، كلن تؼقل: جاء إخقيت، محؿد،

 كؾ؟ أو بدل بعض مـ كؾ؟ أو بدل اشتؿال؟ 

كطبِّؼ طؾقف ما قؾـاه مـ قبؾ، لؽـ التَّطبقؼ هـا طؾك الؿعطقف والؿعطقف  كؼقن:

 "خالد"بدل مـ إخقيت، و "محؿد"فعؾ وفاطؾ،  "جاء إخقيت"طؾقف، فـؼقل: 

ػ دائًؿا طؾك ، العط"محؿد"معطقف طؾك  "طؾل"، و"محؿد"معطقف طؾك 

ل، وكقع البدل إن كان همٓء الثالثة إخقتؽ، فؼؾ: جاء إخقيت: محؿٌد،  إوَّ

. فالبدل هـا: بدل كؾ مـ كؾ. وإن كاكقا أكثر مـ ثالثة، وقؾت: جاء 
ٌّ

وخالٌد، وطؾل

، وخالٌد، ففق بدل بعض مـ كؾ.
ٌّ

 إخقيت: محؿٌد، وطؾل

بدل كؾ أو بدل بعض أو  أطجبتـل الؿدرسة صالُبفا ومعؾؿقها. هذا فنن قؾ :

 بدل اشتؿال؟ هذا بدل اشتؿال. أكرمُت الؿعفَد مقضػقف، هذا بدل اشتؿال.

حؽؿ البدن كؿا سبؼ أكف مـ التَّقابع، فقتبع ما قبؾف يف ا طراب رفًعا وكصًبا 

ا وجزًما:  وجرن

فع:   فتؼقن يف الرَّ
ٌّ

ـِ طؾل  " -◙ -قال أبق الحس
ٌّ

أبق "بدل مـ  "طؾل
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 ."الحسـ

ـِ طؾقًّا صج تؼقن:ويف الـَّ   .◙ -أحبُّ أبا الحس

. ويف الجرل تؼقن:
ٍّ

ـِ طؾل  رضل اهلل طـ أبل الحس

ؾقا  ِت َمـ يل ويف الجز  تؼقن: يطؾْب خدمًة أساطْده، كؼػ طـد هذا الؿثال تلمَّ

رط؟  رط؟ َمـ. أيـ فعؾ الشَّ فقف، هذا إسؾقب يسؿك أسؾقَب شرٍط. أيـ أداة الشَّ

رط وجزاؤه؟ مجزوم وطالمة ج "ِت يل" زمف حذف حرف العؾة. وأيـ جقاب الشَّ

ؽقن.  "ِت مـ يل"  ماذا أفعؾ لف؟ أساطْده، مجزوم وطالمة جزمف السُّ

، بدل بعض أو كؾ أو اشتؿال؟ الظَّاهر أكَّف اشتؿال: "ِت يل"بدل مـ  "يطؾب"و

 ٕنَّ اإلتقان يشتؿؾ طؾك أشقاء كثقرة مـفا الطَّؾب.

 ."امُرْر بزيٍد رُجٍؾ ضريِػ " ف:وقد مثَّؾ الحريري لؾبدن بؼقل

البدل كؿا سؿعتفؿ يف شرحـا كؾف أن ما اشرتصـا فقف أن يقافؼ متبقطف يف 

التَّعريػ والتَّـؽقر، أو يف التَّذكقر والتَّلكقث، فؾفذا يؿؽـ أن تؼقل: جاء محؿٌد 

بزيٍد رُجٍؾ  مررُت "، كؿثال الحريري: "محؿدٌ "بدل مـ  "رجٌؾ "رجؾ ٌكريٌؿ، فـ

 (ې ى ى ائ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)، وكؼقلف تعالك: "ضريٍػ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )، أو: [16، 15]العؾؼ: 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

، 53]الشقرى:  (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ 

الـؽرة، أبدل معرفًة  "صراط مستؼقؿ"هذا معرفة، وهق بدل مـ  "صراط اهلل"فـ [52

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ): إذا جئـا مثاًل إلك ققلف  مـ كؽرٍة، فؾفذا

اسؿ  "ُكؾِّ ": حرف جر. "لؽؾ"، الالم يف [3، 1]الفؿزة:  (ٹ ٹ ٹ ڤ 

َؿَزةٍ "هذا مضاف إلقف مجرور،  "ّلُؽؾِّ ُهَؿَزةٍ "مجرور وهق مضاف  كعت  "لُّ

 ، متقافؼان يف التَّـؽقر."ُهَؿَزةٍ "لِـ

َدهُ " ًٓ َوَطدَّ آسؿ الؿقصقل، وهق مـ  "الذي"، ما إطراب "الَِّذي َجَؿَع َما

اسؿ  "الذي"كؽرة، و "هؿزة": ٕنَّ "ُهَؿَزةٍ "الؿعارف؟ ما كؼقل إكَّف كعت ثاٍن لـ
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مقصقل معرفة، والـَّعت ٓبد أن يقافؼ الؿـعقت يف التَّعريػ والتَّـؽقر، إذن كقػ 

 ؟ "الذي"كعرب 

ًٓ فالؿعـك حقـئذ: َويٌؾ لؾذي َجَؿعَ  كؼقن: َدُه: ٕنَّ  بدل، وإذا كاكت بد ًٓ َوَطدَّ َما

 البدل طؾك كقَّة حذف الؿبدل مـف، أو طؾك كقَّة تؽرار العامؾ.

الؿعطقف. الؿعطقف هق التَّابع القاقع بعد حرف مـ حروف  التَّابع الرابع:

العطػ، وحروف العطػ كؿا سقليت طشرة، كالقاو، تؼقل: جاء محؿٌد وخالٌد، 

 قف طؾقف، والعاصػ، والؿعطقف. فلسؾقب العطػ لف ثالثة أركان: الؿعط

. وأيـ العاصػ؟ "محؿد"جاء محؿٌد وخالٌد؟  أيـ الؿعطق  طؾقف يف ققلـا:

. صقب والتَّابع مـفا؟ هق الؿعطقف، لؽـ كحتاج "خالد"القاو، وأيـ الؿعطقف؟ 

ف الؿعطقف بلكَّف  إلك أن كدرس أيًضا العاصػ، يعـل حروف العطػ: ٕكَّـا ُكعرِّ

ـ حروف العطػ، ٓبدَّ أن كعرف حروف العطػ: ٕنَّ الذي القاقع بعد حرف م

 بعدها سقؽقن حقـئٍذ معطقًفا تابًعا يف إطرابف لؾؿعطقف طؾقف.

، يعـل خؾِّ "َخؾِّ الَؿزَح والُؿُجقَكا" وقد مثَّؾ الحريري لؾؿعطقف بؼقلف:

فعؾ أمر، والػاطؾ: مسترت وجقًبا تؼديره أكت،  "خؾِّ " الؿزَح والؿجقن، فـ

معطقف طؾك  "الؿجقن"القاو حرف ططػ، و "الؿجقن"مػعقل بف، و "زحالؿ"و

 مـصقب، وطالمة كصبف الػتحة. "الؿزح"

 حسٔف انؼطف
فـحتاج إلك أن كتعر  طؾك حرو  العطػ، فؽؿ حرو  العطػ؟ حرو  

 العطػ طشرة، كؿا كصَّ طؾقفا الحريري فؼان: 

 وأحووُرُ  العطووِػ جؿقًعووا َطَشووَرهْ 

 

 ُمَسوووووووطََّرهْ محصوووووووقَرٌة مووووووولُعقَرٌة  

 ففل بالتَّتبع وآستؼراء والحصر: طشرة أحرف، كليت طؾقفا واحًدا واحًدا: 

ل: القاو، وما معـك القاو العاصػة؟ طؿؾفا: أهنا تعطػ ما بعدها  فالحرف إوَّ

ا  طؾك ما قبؾفا، يعـل تجعؾ ما بعدها مثؾ ما قبؾفا يف اإلطراب رفًعا وكصًبا وجرًّ

 وجزًما.
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لؿطؾؼ الجؿع، يعـل مطؾؼ التَّشريؽ، دون دٓلٍة  قاو؟ قالقا:ما معـك حر  ال

طؾك ترتقٍب، قد يؽقن الذي قبؾفا هق إسبؼ، وقد يؽقن هق الؿتلخر، وقد يؽقن 

يعـل ققلؽ: جاء محؿٌد وخالٌد، ما  ،الذي قبؾفا والذي بعدها يف وقت واحد مًعا

لة أيفؿا إسبؼ، يعـل ما معـاه؟ معـاه: أكَّف جاء محؿد، وجاء خالد: لؽـ ما فقف دٓ

تؼطع هبذا إمر، وإن كان إكثر يف كالم  -يعـل دٓلة قاصعة-فقف دٓلة اقتضاء

العرب أكَّفؿ يستعؿؾقن العطػ بالقاو طؾك أنَّ الذي قبؾفا أسبؼ مِـ الذي بعدها، 

وبعد ذلؽ يستعؿؾقهنا طؾك أكَّفؿا مًعا يف وقت واحد، وبعد ذلؽ طؾك أنَّ الذي 

بعد متلخر طـ الذي بعدها، لؽـ ما فقف اقتضاء دٓلة، فقؿؽـ أن تؼقل: جاء قبؾفا 

 ، ًٓ محؿٌد وخالٌد، مع أهنؿا جاءا يف وقت واحد، ما فقف ماكع، صقب لق جاء محؿد أو

: يجقز أن تؼقل: جاء محؿٌد وخالٌد،  ًٓ كؼقل: جاء محؿٌد وخالٌد، لق جاء خالد أو

 ما فقف إشؽال. 

ف يجقز أن تؼقل يف الؽالم: جاء محؿٌد وخالٌد قبؾف، ما فقف أكَّ  الدلقؾ طؾك ذلؽ:

إشؽال، أو جاء محؿٌد وخالٌد بعده، أو جاء محؿٌد وخالٌد مًعا، فؽقكؽ تؼقل: 

، دلقؾ طؾك أنَّ القاو ٓ تؼتضل هذا الؿعـك، وإٓ َلَؿا جؿعَت "قبؾف، وبعده، ومًعا"

 بقـفؿا.

قُؾ مـزلة مـ اهلل، كالم صحقح ٓ الؼرآُن والتَّقراُة واإلكج ومـ ذلؽ ققلـا:

إشؽال فقف، مع أنَّ الؼرآن متلخر يف التَّـزيؾ طـ التَّقراة واإلكجقؾ، ٕنَّ القاو ما فقفا 

 دٓلة طؾك هذا آقتضاء.

حابة ػا أو كبدأ  - -والصَّ عل، سللقا: كبدأ بالصَّ طـدما ُأمروا بالسَّ

 (ڈ ڈ ژژڌ ڎ ڎ )بالؿروة؟ مع أكَّفؿ يؼرءون ققلف تعالك: 

 -مـ أية حتك قال لفؿ الـَّبل "الصػا"، فؿا ففؿقا تؼديؿ  [158]البؼرة:

- «ما معـك ٓ  ،، فالقاو ٓ تؼتضل التَّرتقب«كبدأ بؿا بدأ بف اهلل

تؼتضقف؟ يعـل ٓ تدلُّ طؾقف دٓلة اقتضاٍء وجقٍب، وإن كان إكثر يف الؾَّغة أكَّفا 

 تستعؿؾ طؾك هذا الؿعـك.



 e 

g h 
f  611 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

هق الػاء، وهل لؾرتَّتقب بـال ُمفؾٍة، مثال: جاء القلد فلبقه، جاء  اين:الحر  الثَّ 

ابؼ بال ُمفؾة، يعـل لقس بقـفؿا  محؿٌد فخالٌد، والتَّرتقب يعـل أنَّ الذي قبؾفا هق السَّ

وقت صقيؾ ُطرًفا، ومعـك ُطرًفا: أنَّ الققت قد يؽقن دققؼة، وقد يؽقن ساطة، وقد 

يعـل مثاًل الؿجلء قد يؽقن ثقاٍن  ،ققت أشفًرا بال ُمفؾةيؽقن أسبقًطا، وقد يؽقن ال

لؽـ لق جاء محؿد وبعد ساطة  ،أو دقائؼ هذا بال مفؾة، فتؼقل: جاء محؿٌد فخالدٌ 

 ساطتقـ جاء خالد: ٓ كؼقل: جاء محؿٌد فخالٌد: بؾ كؼقل: جاء محؿد ثؿ خالد.

بقع أيامكزل الؿطر فخرج الربقع، مع أنَّ بقـ كزول الؿطر وخرو مثً : هذا  ،ج الرَّ

 أقؾ ما بقـفؿا ُطرًفا

كؿ بقـ زواجف ووٓدة القلد؟ أشفر، لؽـ هذا أقؾ  ،تزوج محؿٌد فُقلِد لف مثان:

 ففذا معـك أنَّ الُؿفؾة طرفقَّة، ولقست دائًؿا تعـل ثقاين ودقائؼ. ،ما بقـفؿا ُطرًفا

فؿا وقت صقيؾ ُطرًفا ، وهل لؾتَّرتقب مع ُمفؾة، فنذا كان بقـؿَّ ثُ  الحر  الثَّال :

ؿَّ القاُو والػاُء وثُ "قال الحريري:  ،، مثال: جاء محؿٌد ثؿ خالدٌ "ؿَّ ثُ "تستعؿؾ 

عر."ؿَّ ثُ "فبقَّـ معـك  "لؾَؿَفْؾ   ، ولؿ يبقِّـ معـك القاو والػاء: لضقؼ الشِّ

ابع مـ أحر  العطػ: قئقـ،  الحر  الرَّ أو. ما معـاها؟ قالقا: ٓختقار أحد الشَّ

ا هـد أو أختفا، ما يؿؽـ تجؿع  ،ج هـًدا أو أخَتفاكحق تزوَّ  يعـل اخرت واحدة، إمَّ

 بقـفؿا.

ريعة أو كؾقَّة الؾَّغة مثان:  يعـل اخرت واحًدا مـفؿا. ،سِجؾ يف كؾقَّة الشَّ

قئقـ أو أكثر. كؼقلؽ: ُكؾ تػاحًة أو برتؼالًة، يعـل  "أو"وقد تؽقن  إلباحة الشَّ

 مثال: ادرس الـَّحق أو الػؼف. ،ُكؾفؿا، ففذه إباحة ُكؾ تػاحة أو ُكؾ برتؼالة، أو

ا أن تؽقن لإلباحة، فتؽقن لؾتَّخققر إذا لؿ  "أو"إذن  ا أن تؽقن لؾتَّخققر وإمَّ إمَّ

يؿؽـ الجؿع بقـ الؿعطقف والؿعطقف طؾقف، وتؽقن لإلباحة إذا أمؽـ الجؿع 

 بقـ الؿعطقف والؿعطقف طؾقف.

كحق: أمحؿٌد جاء أم خالٌد؟ فالفؿزة  أم، وهل لؾتَّعققـ، الحر  الخامس:

ـَ الؿعطقَف  "أم"لالستػفام، و أو الؿعطقف طؾقف  "محؿد"لطؾب التَّعققـ، َطقِّ
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 . ومثؾ: سقاٌء أُقْؿَت أم َقَعدَت."خالد"

ادس: ا غاية يف  الحر  السَّ لء، إمَّ حتك، ومعـاه: الغاية، ويدلُّ طؾك غاية الشَّ

كق، ت ا غاية يف الدُّ اُج حتك الؿشاُة، هذا غاية يف الدكق.العؾق، وإمَّ  ؼقل: جاء الحجَّ

َوَصاِحُج »مات الـَّاس حتك إكبقاء، هذا غاية يف العؾق. ويف الحديث:  وتؼقن:

 .«اْلِعْؾِؿ َيْسَتْغِػُر َلُف ُكؾ  َشل ٍّ َحتَّك اْلُحقُت فِل اْلَبْحرِ 

ابع: ابؼ بؾ، وهل لإلضراب، يعـل اإلضراب طـ الؽالم ا الحر  السَّ لسَّ

 وآكتؼال طـف وتركف.

 أي ُتؾغل الؽالم السابؼ. قد يؽقن إِراب إلغائل: -

يعـل مجرد اكتؼال لؽالم جديد، والؽالم  وقد يؽقن إِراب اكتؼالل: -

 السابؼ ترتكف، ٓ ُتؾغقف، وٓ ُتثبتف.

 ٓ تلكؾ تػاحًة بؾ تقـًا، هذا إضراب إلغائل. مثان:

وهل لؾـَّػل، كحق: جالس العؾؿاَء ٓ ٓ،  الحر  الثَّامـ مـ حرو  العطػ:

 ."وٓ وحّتك ثؿَّ أْو وَأْم وَبْؾ "السػفاَء، ُكؾ تػاحًة ٓ برتؼالًة، قال الحريري: 

، بسؽقن الـقن، وهل لالستدراك، مثؾ: ٓ تلكؾ تػاحًة  الحر  التَّاسع: ـْ لؽ

ـْ برتؼالًة.  لؽ

ـْ " وقؾـا: َـّ "بالسؽقن: ٕنَّ  "لؽ ، تـصب "إنَّ "الؿشددة مـ أخقات  "لؽ

 الؿبتدأ وترفع الخرب.

ا  والحر  العاشر وهق إخقر: ا تػاحًة وإمَّ ا، مؽسقرة الفؿزة، كحق: ُكؾ إمَّ إِمَّ

ا ُأختفا. صقب كؿ طـدكا مـ   يف هذا إسؾقب؟  "إما"برتؼالًة، تزوج إما هـًدا وإِمَّ

ا اعـتان: ا"كريد  إولك لؾتَّػصقؾ، لقس لـا هبا طالقة أن يف العطػ، إكؿَّ  "إمَّ

ا برتؼالًة.  ا تػاحًة وإمَّ  الثَّاكقة، وهذه تؽقن حرف ططػ، كحق: ُكؾ إمَّ

ن:  ومعـاها مثؾ إوَّ

ا أن تؽقن لؾتَّخققر طـدما ٓ ُيجؿع بقـفؿا، مثؾ: تزوج إما هـًدا وإما أختفا.  إمَّ

 إما تػاحًة وإما برتؼالًة. ْؾ أو لإلباحة، مثؾ: كُ 
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ـْ وإّما إْن ُكِسرْ وبعَدَها ل"قال الحريري: 
ا"يعـل  "ؽِ الؿؽسقرة، لقست  "إمَّ

ا"  ."وجاَء يف الّتخققِر فاحَػْظ ما ُذكِرْ "، "أمَّ

 -ففذه هل التَّقابع، وقد شرحـا أهؿَّ أحؽامفا التل لؿ يذكرها الحريري

-  رس الؼادم سـتؽؾؿ فبفذا كؽقن قد اكتفقـا بحؿد اهلل مـ التَّقابع، ويف الدَّ

الم طؾك كبقـا  طؾك الؿؿـقع مـ الة والسَّ ًٓ وآخًرا، والصَّ رف، فالحؿد هلل أو الصَّ

 محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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ُ
زض

َّ
 انثانث ٔانثالثٌٕاند

﷽ 
ٍد، وطؾك آلِف  الم طؾك كبقِّـا محؿَّ الة والسَّ  ربِّ العالؿقـ، والصَّ

ِ
الحؿُد هلل

 وأصحابِف أجؿعقـ 

ا بعُد.   أمَّ

رس الثَّالث  فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف هذا الدَّ

 .- -ِة اإلطراب لؾحريري البصريحَ ؾمُ والثَّالثقـ مـ شرِح 

ل مـ سـة تسٍع  كحـ يف لقؾة الثالثاء، الرابع والعشريـ مـ شفر ربقع إوَّ

 .-♥ -وثالثقـ وأربعؿائة وألٍػ مـ هجرِة الحبقب الؿصطػك

رس كعؼُده يف كعؼُد ه رس يف إكاديؿقَّة اإلسالمقَّة الؿػتقحة، وهذا الدَّ ذا الدَّ

ياض.  مديـِة الرِّ

رس الؿاضل كـَّا تؽؾَّؿـا طؾك التَّقابع، ورأيـا أنَّ الحريريَّ   - -يف الدَّ
عـا بؿا سؿَح بف الققُت، وذكركا يف ططِػ الـَّسؼ أنَّ أحَرفف  أجحَػ فقفا، فـحـ تقسَّ

رسِ طشرة، ذكرها  سـتؽؾَّؿ  -إن شاء اهلل-الحريري وشرحـاها أيًضا، ويف هذا الدَّ

رِف حَ ؾمُ طؾك باٍب هق مـ أصقِل أبقاِب  ِة اإلطراِب، وهق باُب الؿؿـقِع مـ الصَّ

 ويؼال لف: باُب ما ٓ يـصرف.

يؼرأ إبقات إولك أخقكا  - -وكستؿع يف البداية إلك ما قالف الحريري

 طبد الؽريؿ، فؾقتػضؾ.

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿُد هلل ربِّ العالؿقـ، الؾفؿَّ اغػر لـا ولشقخـا 

 ولؾؿشاهديـ ولؾؿسؾؿقـ.
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سفِ 
َّ
 ادلًُِٕع يٍ انص

ُ
 تاب

 قان الؿصـػ: 

 هووذا ويف إسووؿاِ  مووا ٓ َيـَصوورِْ  

 

 

ُه كـَصووووووووبِِف ٓ َيخَتِؾووووووووْػ    َفَجوووووووور 

 

 

ـِ فقووووِف َموووودَخُؾ   ولووووقَس لؾّتـووووقي

 

 

 الوووووذي ُيسوووووَتثَؼُؾ  لِِشوووووْبِفِف الِػعوووووَؾ  

 مثاُلوووووووُف أفَعوووووووُؾ يف الّصوووووووػاِت  

 

 

وووووووَقاِت    كؼوووووووقلِِفؿ أحؿوووووووُر يف الشل

 أو جوواَ  يف الووقزِن مَثوواَن َسووْؽَرى 

 

 

 أو وزِن ُدكقووووووا أو ِمثوووووواَن ِذكووووووَرى 

ُثوووووفْ    أو وزِن َفعووووو َن الوووووذي ُممكَّ

 

 

 َفْعَؾوووك كَسوووؽَراَن فُخوووْذ موووا َأكُػُثوووفْ  

 

 

 أو وزِن َفعوووووووووو َ  وأفِعوووووووووو  َ 

 

 

 ثوووووووووِؾ حسوووووووووـَاَ  وأكبقووووووووووا َ كؿ 

 

 

 أو وزِن َمثـَوووك وُعووو َث يف الَعوووَددْ 

 

 

 إذ مووووا َرأى َصووووْرَفُفَؿا َقووووط  َأحووووْد  

 وكوووؾ  جؿوووٍع بعوووَد عاكقوووِف ألِوووْػ  

 

 َوْهووووَق ُخَؿاسوووولك فؾووووقَس َيـَصوووورِْ   

 وهؽوووووووووذا إْن زاَد يف الِؿَثوووووووووانِ  

 

 

 كحوووووووُق دَكووووووواكقَر بووووووو  إشوووووووَؽانِ  

 ففوووذِه إوزاُن لقسوووْ  َتـصووورِْ   

 

 

ـٍ َيعووورُِ  هوووذا الُؿعَتووورِْ     يف موووقص

 أحسـ ، بؼق  إبقات كسؿعفا مـ إخ صفقج، فؾقتػضؾ.  

 وكوووووؾ  موووووا تلكقُثوووووُف بووووو  ألوووووْػ 

 

 وهوووووْؾ أَتوووووْ  زيـوووووُج َأْ  سووووووعاُد  

ًػوووووووا َكَدطووووووودِ   ـْ ُمخػَّ  وإن يؽووووووو

 

 فاصووورِْفُف إْن شووو َ  كَصووورِ  َسوووعِد  

 وأجووورِ موووا جووواَ  بوووقزِن الِػعوووؾِ  

 

 ؽووووِؿ بغقوووورِ َفصووووؾِ ُمجووووَراُه يف الح 

 فؼووووقُلُفؿ أحؿووووُد مثووووُؾ أذَهووووُج  

 

 كؼووووقلِِفؿ َتغِؾووووُج مثووووُؾ َتضوووورُِب  

 وإن َطووووَدْلَ  فوووواطً  إلووووك ُفَعووووْؾ   

 

ًفوووا مثوووُؾ ُزَحوووْؾ    لوووؿ يـصووورِْ  ُمَعرَّ

 وإطجؿوووووول  مثووووووُؾ ِمقَؽووووووائق   

 

 كووووووذاَ  يف الُحؽووووووِؿ وإسووووووَؿاطق  

 ومـووووُف مووووا جوووواَ  طؾووووك َفع َكووووا 

 

 أحقاَكووووووا طؾووووووك اخووووووت ِ  َفائِووووووفِ  

 تؼوووووقُن مووووورواُن أَتوووووك كِرَماَكوووووا 

 

 ورحؿووووووووُة اهلل طؾووووووووك ُطثؿاَكووووووووا 
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َفوووْ  لوووؿ َتـَصووورِْ    ففوووذِه إْن ُطرل

 

ووووًرا مـَفووووا ُصوووورِْ     ومووووا أَتووووك ُمـَؽَّ

 وإْن َطَراَهوووووووووووا ألووووووووووووٌػ وٓ ُ  

 

 فؿوووووووا طؾوووووووك َصووووووواِرفَِفا َمووووووو  ُ  

ووووواَففْ   َِ  وهؽوووووذا ُتصووووورُ  يف ا 

 

 كحوووووُق َسوووووَخك بلصقوووووِج الِضوووووَقاَففْ  

ـَ البَِؼووووا ِ و   لووووقَس مصووووروًفا ِموووو

 

ووووووووَؿا ِ   ـَ يف السَّ  إٓ بَِؼوووووووواٌ  جوووووووو 

ـٍ وِمـًووووووك وَبووووووْدرِ    مثووووووُؾ ُحـَووووووْق

 

 وواسوووووووووٍط وَدابِوووووووووٍؼ وِحْجووووووووورِ  

ووِؾْػ   ووعرِ الصَّ  وجووائٌز يف َصووـَعِة الشل

 

 أْن َيصوورَِ  الّشوواطُر مووا ٓ َيـَصوورِْ   

قكف كؿا قؾـا:  رِف، أ كعؿ. هذا الباب يسؿ  فؿا  ،و ما ٓ يـصرفالؿؿـقُع مـ الصَّ

رف الذي ُمـع مـف هذا آسؿ؟   هذا الصَّ

رِ  يف هذا الدرس هق: فـحـ كعؾؿ أنَّ  ،التَّـقيـ، والجرُّ بالؽسرةِ  الؿراد بالصَّ

كة، مثؾ: محؿٌد، محؿًدا، محؿٍد، مسجٌد، سجقٌد،  إصَؾ يف إسؿاِء أن تؽقن مـقَّ

ن، وذكرك ِل الـَّحِق أنَّ التَّـقيـ مِـ ساجٌد، إصؾ يف إسؿاء أكَّفا تـقَّ ا ذلؽ يف أوَّ

 العالمات الؿؿقِّزة التل يتؿقَّز هبا آسؿ طـ غقره.

أكَّف ُيجرُّ بالؽسرة، مثؾ: سؾؿُت طؾك محؿٍد، وكظرُت  وأيًضا مـ مقزات آسؿ:

 إلك الباِب، وهؽذا.

رف، يعـل مـعقا هذه إسؿ اء إٓ أنَّ العرب مـعقا أحَد طشر اسًؿا مـ الصَّ

ومـ الجرِّ بالؽسرة، فنذا صارت مجرورة،  -فال يـقكِّقها-إحد طشر مـ التَّـقيـ

فنكَّفؿ يجروهنا بالػتحة كقابًة طـ الؽسرِة، وسبؼ هذا الحؽؿ اإلطرابل يف باب 

رف ُيجرُّ بالػتحِة كقابًة طـ الؽسرِة.  الؿعَرب والؿبـل، أنَّ الؿؿـقع مـ الصَّ

رف أحد طشر اسًؿا، مـعتفا العرب إذن فالؿراد أنَّ آسؿاء ال ؿؿـقطة مـ الصَّ

 مـ التَّـقيـ، ومـ الجرِّ بالؽسرة.

 وهذا هق ققن الحريري: 

 هووذا ويف إسووؿاِ  مووا ٓ َيـَصوورِْ  

 

 

ُه كـَصووووووووبِِف ٓ َيخَتِؾووووووووْػ    َفَجوووووووور 

 

 

ـِ فقووووِف َموووودَخُؾ   ولووووقَس لؾّتـووووقي

 

 

 لِِشوووووْبِفِف الِػعوووووَؾ الوووووذي ُيسوووووَتثَؼُؾ  
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، يعـل أنَّ كصَبف كبؼقَّة إسؿاِء يؽقُن بالػتحِة، "ُه كـَصبِِف ٓ َيخَتؾِْػ َفَجرُّ " فؼقلف:

ه وطالمُة كصبِف واحدة: وهل الػتحة. ه أيًضا بالػتحِة فصارت طالمُة جرِّ  وجرُّ

ـِ فقِف َمدَخُؾ " عؿ قان: ، يعـل أنَّ هذه إسؿاء ُمـعت مـ الجرِّ "ولقَس لؾتَّـقي

 يـ.بالؽسرة، وُمـعت مـ التَّـق

لؿاذا طاقبْت العرُب هذه إسؿاء هذه العؼقبة، فحرمتفا مـ مِقزتقـ  فنن قؾَ :

مـ مقزات إسؿاء، وهؿا: التـقيـ والجر بالؽسرة؟ فبقَّـ ذلؽ الحريري بؼقلف: 

 ."لِِشْبِفِف الِػعَؾ الذي ُيسَتثَؼُؾ "

ؾـا فقفا، لقجدكا أكَّفا ذهب  تتشبَّف بإفعانِ  بقجٍف مـ  ففذه إسؿا  لق تلمَّ

 القجقِه، فعاقبتفا العرُب بحرماكِفا مـ مقزتقـ مـ مقزات إسؿا ، وهؿا: 

الذي هق جؿال إسؿاء: ٕنَّ التَّـقيـ كؿا كعرف طبارة طـ كقٍن  التَّـقيـ:

اكـُة مـ إصقات الجؿقؾة، فؾفذا تجد أنَّ أهَؾ الُحداِء والـَّشقِد  ساكـٍة، والـُّقُن السَّ

، إذا أرادوا أن يُ  قَت فنكَّفؿ يػعؾقن ذلؽ بحروف الؿدِّ وا الصَّ قَت، أو ُيؿدُّ ؾقا الصَّ جؿِّ

، فحروُف الؿدِّ ٕكَّفا تؼبؾ الؿدَّ فؾفذا  ـِ دتق ـِ أو الؿشدَّ اكـتق وبالؿقِؿ والـُّقِن السَّ

قُت، والؿقؿ والـُّقن ٕنَّ فقفؿا غـَّة، والغـَّة ُصقيٌت يخرج مـ  ؾ هبا الصَّ ُيجؿَّ

جؿقؾ، فُؿـعت هذه إسؿاء مـ خاصقَّة جؿقؾة لألسؿاء بسبب الخشققم لطقػ 

 تشبففا بإفعال.

رف أحَد طشَر اسًؿا، فؿا  فنن قؾَ : طرفـا أنَّ هذه إسؿاء الؿؿـقطة مـ الصَّ

رِف مطؾًؼا، وستَُّة أسؿاٍء ُتؿـُع  هل؟ الجقاب طـ ذلؽ: أكَّفا اسؿان ُيؿـعان مـ الصَّ

رِف إذا كاكت طؾًؿا،  وثالثُة أسؿاء ُتؿـع إذا كاكت وصًػا، يعـل ثالثة أسؿاء مـ الصَّ

 مـ إوصاف.

: اسؿان مطؾًؼا، وستَّة مـ إطالم،  ًٓ إذن، ففذه إسؿاء إحد طشر إجؿا

 وثالثة مـ إوصاف، فالؿجؿقع أحد طشر.

ن: آسؿ الؿختقم بللِػ تلكقٍث، هذا ُيؿـع مطؾًؼا أيًّا كان، يعـل  كعدها، فإوَّ

 كان طؾًؿا، أو وصًػا، أو لؿ يؽـ طؾًؿا وٓ وصًػا.سقاًء 
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، أو "مػاطؾ"آسؿ الذي طؾك صقغِة مـتفك الجؿقع، يعـل طؾك وزن  الثَّاين:

، وشبففؿا، ففذا أيًضا ُيؿـع مطؾًؼا، سقاًء كان طؾًؿا، أو وصًػا، أو لؿ "مػاطقؾ"

 يؽـ طؾًؿا وٓ وصًػا.

تة التل مـ إطالم، سـؽؿؾ بعد إوَّ  ل والثَّاين فـؼقل: والثَّالث مـ والسِّ

رف: العؾؿ الؿمكَّث.  إسؿاء الؿؿـقطة مـ الصَّ

ابع:  العؾؿ إطجؿل. والرَّ

ب تركقًبا مزجقًّا. والخامس:  العؾؿ الؿركَّ

ادس:  العؾؿ الذي طؾك وزن الػعؾ. والسَّ

ابع:  العؾؿ الؿعدول. والسَّ

 ه ستة أطالم.العؾؿ الؿختقم بللػ وكقن زائدتقـ. ففذ والثَّامـ:

ا إسؿا  الثَّ عة التل مـ إوصا  فـذكرها وكؽؿؾ بفا إسؿا  الؿؿـقطة  أمَّ

ر ، فـؼقن:   مـ الصَّ

 القصُػ الذي طؾك وزن الػعؾ. والتَّاسع:

 القزُن الؿختقُم بللػ وكقن زائدتقـ. والعاشر:

 القصُػ الؿعدوُل. والحادي طشر:

 رِف.ففذه أحَد طشَر اسًؿا مؿـقطة مـ الصَّ 

رف مطؾًؼا، يعـل  طرفـا مـ ذلؽ يا إخقان أنَّ مـفا اسؿان ُيؿـعان مـ الصَّ

رف لعؾٍَّة واحدٍة، يعـل متك ما كان يف آسؿ ألػ تلكقث، أو كان  ُيؿـعان مـ الصَّ

 طؾك صقغة مـتفك الجؿقع: ُمـع مـ الصرف، ٓ تحتاج إلك طؾَّة أخرى تجامعفا.

رف إٓ إذا اجتؿعت فقفا طؾَّتان، فستٌَّة مـفا ٓبدَّ وبؼقَّة إسؿاء، ٓ ُتؿـع مـ الصَّ 

أن تجتؿع فقفا طؾَّتان: إحداهؿا العؾؿقَّة، وطؾَّة أخرى، وثالثٌة مـفا ُتؿـع مِـ 

رف لعؾَّتقـ، إحداهؿا الَقصػقَّة، وطؾة أخرى.  الصَّ

رف، وأكَّف  وسبؼ الؽالم يف باب الؿعرب والؿبـل طؾك إطراب الؿؿـقع مـ الصَّ

رف ُيجرُّ  العؾؿ  -كؿا طرفـا-بالػتحِة كقابًة طـ الؽسرِة، فِؿـ الؿؿـقِع مـ الصَّ
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 "إبراهقؿٌ "، ما تؼقل: "جاء إبراهقُؿ مسرًطا"، تؼقل: "إبراهقؿ"إطجؿل كـ

رف، لؽـؽ ُتعربف بال تـقيـ، تؼقل: "محؿدٌ "بالتَّـقيـ، كؿا تؼقل:  ، تؿـع مـ الصَّ

أكرمُت إبراهقًؿا "، ما تؼقل: "َؿ الققمجاء إبراهقُؿ ُمسرًطا، وأكرمت إبراهق"

، أيًضا معرب مـصقب وطالمة كصبف الػتحة، "أكرمُت إبراهقؿَ "، بؾ "محؿًدا"كـ"

ه بالػتحة، وكذلؽ تؼقل: "سؾؿُت طؾك إبراهقَؿ الققم"ويف الجرِّ تؼقل:  ، فتجرُّ

 ، وهؽذا. "جاءت طائشُة، وأكرمت طائشَة، ومررت بعائشةَ "

ر  ُيجر  بالؽسرِة يف مقِعقـ: إٓ أنَّ الؿؿـق  مـ  الصَّ

، مثال "ال"، إذا صار مؼرتًكا ومحًؾك بـ"ال"إذا اقرتكت بف  الؿقِع إون: 

ُتجرُّ بالػتحة، تؼقل:  "مساجد"، فـ"مساجد، والؿساجد، أحؿر، وإحؿر"ذلؽ: 

صؾقت يف "ُتجرُّ بالؽسرة، تؼقل:  "الؿساجد "، لؽـ"صؾقت يف مساجَد كثقرة"

، تؼقل: [187]البؼرة:  (ڈ ڈ ژ ژڑ)، قال تعالك: "الؿساجدِ 

جِؾ إحؿرِ "  ."كظرُت إلك رجٍؾ أحؿَر، وكظرت إلك الرَّ

الذي ُيجرُّ فقف بالؽسرة: إذا وقع مضاًفا، كعرف الرتَّكقَب اإلضايف  الؿقِع الثَّاين

رف مضاًفا ن مـ مضاٍف ومضاف إلقف، فنذا وقع الؿؿـقع مـ الصَّ يعـل -أكَّف يتؽقَّ

أحؿر، "ول وبعده مضاف إلقف، فنكَّف حقـئٍذ يـجرُّ بالؽسرة، مثال ذلؽ: إ

صؾقت يف مساجِد "، تجرُّ بالػتحة، لؽـ "صؾقت يف مساجدَ "، فؾق قؾت: "ومساجد

مضاف إلقف.  "الرياض"هـا مضاف، و "مساجد"، َتجرُّ بالؽسرة: ٕنَّ "الرياض

، تؼقل: "أحؿِر الؾقنكظرت إلك ورٍد "، لؽـ "كظرت إلك ورٍد أحؿرَ "تؼقل: 

 مضاف إلقف. "الؾقن"وتجرُّ بالؽسرة: ٕكَّف صار مضاًفا، و "أحؿرِ "

 وهذا هق ققن الحريري: 

 وإْن َطَراَهوووووووووووا ألووووووووووووٌػ وٓ ُ 

 

 فؿوووووووا طؾوووووووك َصووووووواِرفَِفا َمووووووو  ُ  

ووووواَففْ   َِ  وهؽوووووذا ُتصووووورُ  يف ا 

 

 كحوووووُق َسوووووَخك بلصقوووووِج الِضوووووَقاَففْ  

رف، إذا كان  أنَّ  وهـا يتؽؾَّؿقن طؾك مسللة، وهل:  آسؿ الؿؿـقع مـ الصَّ

، هق "مساجد الرياض"، أو وقع مضاًفا، كـ"إحؿر، والؿساجد"، كـ"ال"محؾًّك بـ
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رف وُيجرُّ بالؽسرة؟  ُيجرُّ بالؽسرة، وهذا متَّػؼ طؾقف، لؽـ هؾ يبؼك مؿـقًطا مـ الصَّ

رف ويعقد إلك أصؾ إسؿاء فقؽقن مـصرًفا؟ إٓ أكَّف  أم يخرج مـ الؿؿـقع مـ الصَّ

ن بسبب   واإلضافة، خالٌف بقـ الـَّحقيقـ. "ال"لؿ يـقَّ

رف وهذا هق ضاهر كالم  -أي صار مـصرًفا–فالؼدماء يرون أكَّف طاد إلك الصَّ

 الحريري، طـدما قال: 

 وإْن َطَراَهوووووووووووا ألووووووووووووٌػ وٓ ُ 

 

 فؿوووووووا طؾوووووووك َصووووووواِرفَِفا َمووووووو  ُ  

-، وبعض الـَّحقيقـفجعؾفا مصروفة "وهؽذا ُتصرُف يف اإلَضاَففْ " قان: 

ة الؿتلخرون ت  -وخاصَّ رف، إٓ أكَّفا ُجرَّ يرون أكَّفا باققة طؾك مـعفا مـ الصَّ

ت بالؽسرة  رف لقجقد العؾة الؿاكعة مـ الصرف، وُجرَّ بالؽسرة، فؿؿـقطة مـ الصَّ

 أو اإلضافة. "ال"لقجقد 

وا  فنن قؾَ : بالؽسرة لق تجاوزكا كؾَّ هذا الخالف وسللـا: لؿاذا العرب جرُّ

رف بـ أو ُيضاف؟ لؿاذا ما أبؼقه مجروًرا  "ال"طـدما يؼرتن الؿؿـقع مـ الصَّ

 بالػتحة؟ 

رف اسٌؿ، وإصؾ يف إسؿاء أن ُتجر بالؽسرة، صقب  فـؼقن: الؿؿـقع مـ الصَّ

فت بـ ت بالػتحة: ٕهنا ذهبت تتشبَّف بإفعاِل، فعـدما ُطرِّ ، "ال"وهذه إسؿاء ُجرَّ

، ووققطفا مضاًفا "ال"َي فقفا جاكب آسؿقَّة، ٕنَّ اقرتان الؽؾؿة بـأو ُأضقػت: َققِ 

ى فقفا جاكب آسؿقَّة، فعادت إلك أصؾ إسؿاء،  مـ خصائص إسؿاء، ففذا ققَّ

ت بالؽسرة.  فاكجرَّ

ر  إحد طشر،  وأن كريُد أن كتؽؾَّؿ طؾك هذه إسؿا  الؿؿـقطة مـ الصَّ

 واحًدا واحًدا.

قؾـا هق آسؿ الؿختقم بللِػ تلكقٍث، ألُػ    مـ الصر  إون:آسؿ الؿؿـق

سؾؿك، وبشرى، وجرى، "التَّلكقث كؿا هق معؾقم، قد تؽقن مؼصقرة، كـ

حؿراء، "، وقد تؽقن مؿدودة، يعـل هؿزة وقبؾفا ألػ زائدة، كـ"ومرضك

 ، وكحق ذلؽ."وحسـاء، وصحراء، وطؾؿاء
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 تلكقٍث أم لقست ألَػ تلكقٍث؟  كقػ أطرف أنَّ هذه إلػ ألُػ  فنن قؾَ :

ابؼة-إلُػ قد تؽقن ألَػ تلكقث وقد ٓ تؽقن ألَػ  -كؿا ذكركا يف إمثؾة السَّ

، أو "مؾفك"، أو يف "هدى"، أو يف "رحك"، أو يف "طصك"تلكقٍث، كإلػ التل يف 

، هذه إلػات لقست ألػات تلكقث، كذلؽ إلػ الؿؿدودة يف "مستشػك"يف 

 ، أيًضا لقست ألػ تلكقث صقب كقػ أطرف؟"ءسؿاء، وبـا"

إذا كاكت ألػ التَّلكقث زائدة فنكَّفا تؽقن ألػ تلكقث،  فالجقاب طـ ذلؽ سفؾ:

وكقػ تعرف أكَّفا زائدة؟ طـدما ٓ يؼابؾفا يف إصؾ واو وٓ ياء، فؼقلؽ مثاًل 

فت الؽؾؿة لـ تجد يف آخرها واًوا وٓ ياًء، طـدما تؼق"حؿراء" ل مثاًل: ، مفؿا صرَّ

ما يف آخره هؿزة، إذن الفؿزة هذه زائدة أم غقر  "احؿرَّ "ما يف آخره هؿزة،  "أحؿر"

، إذن "يسؿق –سؿا "، هذه مـ "سؿاء"زائدة؟ زائدة لؾتَّلكقث، لؽـ لق قؾت مثاًل: 

 يؼابؾفا القاو، إذن الفؿزة هذه لقست زائدة، يؼقلقن: مـؼؾبة طـ القاو.

مـ الحسـ، ما يف آخره واو وٓ ياء، إذن الفؿزة  "حسـاء" كذلؽ لق قؾ  مثً :

ر"، هـاك مثاًل "بشرى"زائدة لؾتَّلكقث، كذلؽ مثاًل  ، ما فقف واو وٓ ياء يف "بِْشر، َبشَّ

مـ جرح،  "جرحك"زائدة لؾتلكقث، ومثؾ:  "بشرى"آخر الؽؾؿة، إذن إلػ يف 

، "طصقان"قث تؼقل: يف التلك "طصك"، ٓ، "يبـل-بـك"مـ  "بـاء"وهؽذا، لؽـ 

 ، القاء."يستشػل"مـ استشػك،  "مستشػك"قابؾتفا القاو، 

 إذن كقػ كعر  أنَّ إلػ لؾتَّلكق ؟

إذا كاكت زائدة، وكقػ كعرف أهنا زائدة؟ طـدما ٓ يؼابؾفا يف أصؾ الؽؾؿة واو 

وٓ ياء، وهذا كـتبف إلقف، فبعض الطُّالب كؾؿا رأى الؽؾؿة مختقمة بللٍػ مؼصقرة 

رف، ٓ تؽقن إلػ هذه لؾتَّلكقث ماكعة مـ أو مؿدود ة جعؾفا مؿـقطة مـ الصَّ

رف إٓ إذا كاكت زائدة، وطرفـا كقػ تؽقن زائدة.  الصَّ

 "شاور"إلػ لؾتَّلكقث، مـ  [28]الشقرى:  (ں ں ڻ)قال تعالك: 

لؾتَّلكقث  [7]الحاقة:  (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)ما يف آخر الؽؾؿة واو وٓ ياء 

 تَّلكقث، ويف ذلؽ يؼقل الحريري: لؾ [11]الحشر:  (ۆ ۆۈ)
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 أو جوواَ  يف الووقزِن مَثوواَن َسووْؽَرى

 

 

 أو وزِن ُدكقووووووا أو ِمثوووووواَن ِذكووووووَرى 

 أو وزِن َفعوووووووووو َ  وأفِعوووووووووو  َ  

 

 

 كؿثوووووووووِؾ حسوووووووووـَاَ  وأكبقووووووووووا َ  

 

 

ر، لؽـ الؾَّػظ "أصدقاء أو طؾؿاء أو أكبقاء"حتك لق قؾـا مثاًل كؾؿة  ، هذا لؾؿذكَّ

ٓ يؼابؾفا واو وٓ ياء يف  "أصدقاء"لكقث، ٕنَّ الفؿزة يف ممكَّث لقجقد ألػ التَّ 

ق" ، "سؾؿت طؾك أصدقاَء كثقريـ"، إذن فالفؿزة لؾتَّلكقث، فـؼقل: "صديؼ أو َصدَّ

 وهؽذا.

ر : آسؿ الذي طؾك صقغة مـتفك الجؿقع. ما  آسؿ الثَّاين الؿؿـق  مـ الصَّ

 الؿراد بصقغ مـتفك الجؿقع؟

يعـل الجؿع الذي ثالثف  "مػاطؾ"وشبففؿا،  "مػاطقؾ"و "مػاطؾ" الؿراد بفا:

 ، وهؽذا."مػاِطؾ، فقاِطؾ، فعالِؾ، أفاِطؾ"ألػ وبعده حرفان أولفؿا مؽسقر، 

ل مؽسقر  "مػاطقؾ" يعـل: الجؿع الذي ثالثف ألػ وبعده ثالثة أحرف، إوَّ

 ، وهؽذا."مػاطقؾ، فقاطقؾ، أفاطقؾ، فعالقؾ"والثَّاين ياء مدية، مثؾ 

رف مطؾًؼا، مثؾ فؽ ؾ اسؿ جاء طؾك صقغة مـتفك الجؿقع ففق مؿـقع مـ الصَّ

مساجد، ومـابر، ومصاكع، أوائؾ، دفاتر، أكابر، دراهؿ، ودكاكقر، مـاديؾ، مصابقح، "

رف، ولق كان طؾًؿا كـ ،"طصافقر، أسالقب ، "شراحقؾ"هذه كؾُّفا مؿـقطة مـ الصَّ

ۉ )ال: وق [35]التقبة:  (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ)قال تعالك: 

 .[12]سبل:  (ۉ ې ې ې ې ى

 قان الحريري يف ذلؽ: 

 وكوووؾ  جؿوووٍع بعوووَد عاكقوووِف ألِوووْػ 

 

 َوْهووووَق ُخَؿاسوووولك فؾووووقَس َيـَصوووورِْ   

 وهؽوووووووووذا إْن زاَد يف الِؿَثوووووووووانِ  

 

 

 كحوووووووُق دَكووووووواكقَر بووووووو  إشوووووووَؽانِ  

آسُؿ الؿختقُ  بللػ تلكق  والذي طؾك صقغة مـتفك -ففذان آسؿان 

ر  مطؾًؼا، يعـل لعؾَّة واحدة ٓ كحتاج إلك أن كبح  طـ  يؿـعان مـ -الجؿق  الصَّ

طؾَّة أخرى، ٓ يـصرفان بحاٍن، ٓ يؿؽـ أن يؽقن الؿختقُ  بللِػ تلكقٍ  أو طؾك 
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 صقغة مـتفك الجؿق  مصروًفا بحان، وهذا ققن الحريري:

 ففوووذِه إوزاُن لقسوووْ  َتـصووورِْ  

 

 

ـٍ َيعووورُِ  هوووذا الُؿعَتووورِْ     يف موووقص

ا إسؿاء الؼادمة ُتؿـع إذا اجتؿعت العؾتان، فنذا ُفؼَدت إحدى العؾَّتقـ أمَّ  

 اكصرف، وهؽذا.

كبدأ بإسؿاء التل ُتؿـع لعؾتقـ إحداهؿا العؾؿقَّة، إذن كؼقل: آسؿ الثالث مـ 

رِف، العَ  ؾؿ الؿركب تركقًبا مزجقًّا. أو كؼقل: العؾؿ إسؿاء الؿؿـقطة مـ الصَّ

 ."ويف"غقر الؿختقم بـالؿركب تركقب مزٍج 

 إسؿا  الؿركبة يعـل تتركج مـ أكثر مـ كؾؿة: 

بًة تركقًبا إِافقنا: - طبد اهلل وطبد "إذا كان الثَّاين مضاًفا إلقف، كـ قد تؽقن مركَّ

 ، ففذه مصروفة."الرحؿـ وصالح الديـ

يعـل فقفا مبتدأ وخرب أو فعؾ وفاطؾ، كلن  وقد تؽقن مركبًة تركقًبا إسـادينا: -

ا"تسؿل رجاًل  جاء "، أو تسؿل رجاًل بـ "جاد الحؼ"، أو تسؿل رجاًل "تلبَّط شرًّ

، ففذا يف إصؾ جؿؾة فقفا إسـاد، لؽـ "شاب قركاها"، أو تسؿل امرأة "زيد

 كؼؾـاها وجعؾـاها طؾك شلٍء معقـ، فصارت اسًؿا طؾقف.

عـل ُيحؽك هذا العؾؿ الؿركب تركقًبا إسـاديًّا، هذا ُيعرب إطراب الحؽاية، ي

رة طؾقف،  ا"كؿا هق وطالمات اإلطراب تؽقن مؼدَّ ٍة  "جاء تلبَّط شرًّ مرفقٌع بضؿَّ

رٍة، و ا"مؼدَّ رة، و "رأيُت تلبَّط شرًّ ا"مـصقٌب بػتحٍة مؼدَّ  "سؾَّؿُت طؾك تلبَّط شرًّ

رٍة مـع مـ ضفقرها الحؽاية.  مجروٌر بؽسرٍة مؼدَّ

ًبا تركقًبا إضافًقاوهق ما لقس مر بؼل الؿركج تركقًبا مزجقنا: مضاًفا ومضاًفا -كَّ

بعؾبؽ، وحضرمقت، "مثؾ:  -مبتدأ وخرب وفعؾ وفاطؾ-وٓ إسـاديًّا -إلقف

با بحقث يؽقكان يف حؽؿ اسؿ "ومعدي كرب ، فإصؾ هؿا اسؿان، لؽـ ُركِّ

 واحد، كقػ يؽقكان يف حؽؿ اسؿ واحد؟ يعـل إطراهبؿا صار إخقر فؼط،.

ا كػعؾ بف؟ آخر آسؿ إول ُيبـك طؾك الػتح، صقب آخر آسؿ إول ماذ

ؿة التل يف آخر  "هذه بعَؾبؽُّ " ا "بعؾبؽُّ "مرفقطة بالضَّ ُبـقت طؾك الػتح،  "بعَؾ "، أمَّ
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، هذه حضَرمقُت، زرت حضَرمقَت، وذهبت " ، وسافرُت إلك بعَؾبؽَّ ُزرُت بعؾبؽَّ

 ، وهؽذا. "إلك حضَرمقَت 

ـ، مثؾ معدي إٓ إذا كان آسؿ إول مختقم بقا ء، أو واو، فنن آخره يسؽَّ

كرب، سالل سال، اسؿان، طؾؿان، معدي كرب، طؾؿ طؾك شخص، وسؾل سال 

طؾؿ طؾك مديـة، معدي كرب مـ إسؿاء الؿعروفة طـد العرب، ومـفؿ الصحابل 

هؽذا، معدي كرب، ومـ الخطل، أي  حمعدي كرب، ومعدي كرب كطؼف الصحق

، هذا خطل، هق معدي كرب، تؼقل: جاء معدي أن ُيؼال: معدي يؽرب، بقاءيـ

 كرُب، ورأيت معدي كرَب، وسؾؿُت طؾك معدي كرَب.

 إذن فالعؾؿ الؿركج تركقج مزج يؿـع مـ الصر ، وهذا ققن الحريري: 

َبوووا  وهؽوووذا آسوووؿان حوووقـ ُركل

 

 

 تركقوووج موووزٍج كحوووق معووودي كربوووا 

 هذه رواية، ويف رواية أخرى كؿا قرأها إخ. 

رف إٓ ما كان مـف مختقًما قؾـا العؾؿ  الؿركب تركقب مزج، الؿؿـقع مـ الصَّ

ويف(،  –ويف(، طؿرويف: )طؿر –ويف(، خالقيف: )خال –سقبقيف: )سقب"، كـ"ويف"بـ

با تركقًبا مزجقًّا، لؽـ هذا ُيبـك طؾك الؽسر، وسبؼ ذلؽ يف إسؿاء  أيًضا اسؿان ُركِّ

 الؿبـقَّة.

ر :آسؿ الرابع مـ إسؿا  الؿؿـقط الَعَؾؿ الؿمكث، باستثـاء  ة مـ الصَّ

اكـ وسطف، كحق:  فاصؿة، وخديجة، وطائشة، وزيـب، وسعاد، "الثالثل السَّ

رف، تؼقل: "وهبة  -روت طائشُة كذا وكذا، أحب طائشةَ "، هذه مؿـقطة مـ الصَّ

، وجاءت زيـُب، ورأيُت زيـَب، -▲ -، وروي هذا طـ طائشةَ -▲

 ، وهؽذا."وسؾؿُت طؾك زيـَب 

رف، تؼقل: "خالد، أو سؿقر، أو كؿال"ولق سؿقت امرأة بـ ، فنكَّفا ُتؿـع مـ الصَّ

 جاءت سؿقُر، ورأيت سؿقَر، وسؾؿت طؾك سؿقَر، وهؽذا.

اكـ القسط، مثؾ:  قؾـا: ، "هـٍد، ودطدٍ "باستثـاء الؿمكث الثُّالثل العربل، السَّ

رِف، تؼقل:  رف والؿـع مـ الصَّ هـٌد، وجاءت  جاءت"فلجازت فقف العرب الصَّ
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، والؿـع "هـُد، وأحبُّ هـًدا، وأحبُّ هـَد، وسؾؿُت طؾك هـٍد، وسؾؿُت طؾك هـدَ 

رف هق إكثر وإحسـ، ولؽـ الصرف جائز حسـ، قؾـا إنَّ الؿـع مـ  مـ الصَّ

رف هق إكثر وإحسـ: ٕنَّ الؼراء اتَّػؼقا طؾقف يف مقاضع مـ الؼرآن، كؼقلف:  الصَّ

، [87]يقكس:  (ٴۇ ۋ)، وكؼقلف: [99: ]يقسػ (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)

اكـ القسط  "مصر"مع أنَّ كؾؿة  ثالثل ساكـ القسط، ولفذا يؼقلقن: الثُّالثل السَّ

 هق أخػ إسؿاء يف العربقَّة، فؾفذا اختصَّ بؿثؾ هذا الحؽؿ.

ك القسط، كـبـت اسؿفا  طؾؿ طؾك  "سؼر"، ومثؾ "أمؾ"لق كان الثُّالثل متحرِّ

رف، ففق ثالثل،  -ياكؿ مـفاأطاذكا اهلل وإ-جفـؿ فُتصرف أو ُتؿـع؟ تؿـع مـ الصَّ

رف، قال تعالك:   (ڃ چ چ چ ڃ ڃ ڃ)لؽـ العرب مـعتف مـ الصَّ

جاءت أمُؾ، ورأيت أمَؾ، "مؿـقع مـ الصرف، وتؼقل:  [37، 36]الؿدعر: 

 . [13]الؿدعر: (مج جح مح جخ)، إذا كان طؾؿ طؾك بـت، "وسؾؿت طؾك أمَؾ 

ـِ قامت مؼام حرٍف، فصارت الؽؾؿة كلكَّفا هق ثالثل، لؽ قالقا: ـ حركَة العق

رف، وهذا ققل الحريري:  وكؾُّ ما تلكقُثُف بال "رباطقَّة، فثُؼؾت: فُؿـعت مـ الصَّ

ا كـ"فاصؿة"يعـل ممكَّث بتاء التَّلكقث كـ "ألْػ  ، يريد "زيـب"، أو ممكث تلكقًثا معـقيًّ

رف مطؾًؼا.أن ُيخرج الؿمكث بللػ التَّلكقث الذي يؿـع م  ـ الصَّ

 وكوووووؾ  موووووا تلكقُثوووووُف بووووو  ألوووووْػ 

 

َ   قوووووُر مـصووووور    ففوووووق إذا ُطووووورل

تؼقل: هذا صؾحُة  -الَعَؾؿقَّة–ٓبد أن تجتؿع العؾَّتان: التَّلكقث والتَّعريػ 

ر،  "صؾحة"الجقاُد، صقب  اسؿ رجؾ لؽـَّف ممكٌث تلكقًثا لػظقًّا، وإن كان صاحبف مذكَّ

رف، ومثؾ:  ممكثان، لؽـَّف  "زيـب وسعاد"هؾ أتت زيـُب أم سعاُد، فُقؿـع مـ الصَّ

، فُؿـعا مـ الصرف.  تلكقٌث معـقيٌّ

ًػوووووووا َكَدطووووووودِ  ـْ ُمخػَّ  وإن يؽووووووو

 

 فاصووورِْفُف إْن شووو َ  كَصووورِ  َسوووعِد  

ًػا، يعـل: ثالثل طؾك وزن    ، فاصِرْفُف إْن شئَت، يعـل جقاًزا."َفَعؾ"إن كان ُمخػَّ

رف: العؾؿ إطجؿل باستثـاء الثالثل مطؾًؼا، آسؿ الخامس الؿؿـقع مـ الصَّ 

إبراهقؿ، و إسؿاطقؾ، و إسحاق، و يعؼقب، و جقرج، و "ساكـًا أم غقر ساكـ، كـ
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 ، وكحق ذلؽ. "كققتـ

]البؼرة:  (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)قال تعالك: 

صؾك اهلل وسؾؿ طؾك محؿٍد وإبراهقَؿ، وإسؿاطقَؾ، وصالٍح، "، وكؼقل: [126

رف."اَق ويعؼقَب وشعقٍب، وإسح  كؿـعف مـ الصَّ
ُّ

 كصرفف، وإطجؿل
ُّ

 ، فالعربل

واستثـقـا مـ العؾؿ إطجؿل الثُّالثل ُمطؾًؼا، فنكَّف يـصرف أو يجقز صرفف 

 ومـعف؟ يؽقن مـصرًفا وجقًبا، كـقٍح، ولقٍط.

 )وصالح؟(.

أسؿاء أطجؿقَّة، مثؾ  "كقح ولقط"هذا طربل فقـصرف، لؽـ  "صالح"ٓ، 

، اسؿ أطجؿل لؼؾعة، هذه كؾفا "شرت"ؿ ثالثل أطجؿل، مثؾ ، اس"بقش"

 ."َقاَل ُكقٌح، َأْوَحْقـَا إَِلك ُكقٍح، ُلقًصا"مصروفة، 

رف أن  صقج هـا كؼقن: أكثر العؾؿاء يشرتصقن لؿـع العؾؿ إطجؿل مـ الصَّ

َطَؾًؿا، يؽقن َطؾًؿا يف لغتف إطجؿقَّة، ثؿ دخؾ مـ لغتف إطجؿقَّة إلك الؾَّغة العربقَّة 

رف، بخالف ما لق دخؾت الؽؾؿة مـ الؾُّغة إطجؿقَّة إلك الؾَّغة  ففذا ُيؿـع مـ الصَّ

ثؿ بعد ذلؽ  -فاسؿ الجـس لقس طؾًؿا-العربقَّة، غقر َطَؾؿ، يعـل دخؾت اسَؿ جـس

أخذكاها وجعؾـاها طؾًؿا، فعـد الجؿفقر تـصرف: ٕكَّفا لقست طؾًؿا يف لغتفا 

 إصؾقَّة. 

، هذه كؾؿات أطجؿقَّة دخؾت إلك الؾَّغة "إبريؼ، استربق، ديباج" :مثان ذلؽ

استربٍق، " العربقَّة، صقب مصروفة أو غقر مصروفة؟ مصروفة لعدم العؾؿقَّة، تؼقل:

 "إبريؼ"، صار طؾًؿا، وكؾؿة "إبريؼ"، صقب لق سؿقت رجاًل بـ"ديباٍج، إبريٍؼ 

لقست طؾًؿا يف الؾَّغة  "إبريؼ"كؾؿة أطجؿقَّة، فعـد الجؿفقر ٓ ُيؿـع، وُيصرف: ٕنَّ 

إطجؿقَّة، وإكَّؿا صارت طؾًؿا بعدما دخؾت إلك الؾُّغة العربقَّة، ومـ ذلؽ مثاًل 

، ثؿ صارت طؾًؿا "َحَسـ"مـ الؼراء، مصروف طـدهؿ: ٕنَّ قالقن معـاها  "قالقن"

جؾ، فؾفذا تـصرف.  طؾك هذا الرَّ

رف أيًّا كان. وبعضفؿ ٓ يشرتط ذلؽ، بؾ متك ما كان إ  طؾًؿا ُمـع مـ الصَّ
ُّ

 طجؿل
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 ويف ذلؽ يؼقن الحريري:

 وإطجؿوووووول  مثووووووُؾ ِمقَؽووووووائق 

 

 كووووووذاَ  يف الُحؽووووووِؿ وإسووووووَؿاطق  

ادس مـ إسؿاء الؿؿـقطة   إذن أهنقـا أن خؿسة أسؿاء، لــتؼؾ إلك آسؿ السَّ

رف، وهق: العؾؿ الؿختقم بللػ وكقن زائدتقـ، ٓبد أن يؽ قن طؾًؿا، مـ الصَّ

مـ  "سؾؿان"ومختقًما بللػ وكقن، وإلػ والـقن ٓبد أن يؽقكا زائدتقـ، مثؾ: 

ؾِْؿ، إذن إلػ والـُّقن زائدتان، ومثؾ:  ، مـ َرَمَض، ومثؾ: "رمضان"َسؾَِؿ، مـ السِّ

رف: ٕكَّفا أطالم مختقمة "طثؿان، مروان، طؿران" ، هذه كؾفا مؿـقطة مـ الصَّ

، ففؿا مصروفتان: ٕنَّ الـُّقن "ضؿان، وبقان"بخالف كؾؿة بللػ وكقن زائدتقـ، 

، وَبان"أصؾقَّة، مـ  ـَ مـ )دار  "دوران"، صقب "دوران، وفقضان"، وبخالف "َضِؿ

يدور( ففؾ إلػ والـقن زائدتان أو أصؾقتان؟ زائدتان. صقب لؿاذا مصروفتان؟  –

 ."فقضاًكادار دوراًكا، وفاض "ٕهنؿا لقستا َطَؾؿقـ، هذان مصدران، 

 قان الحريري: 

 ومـووووُف مووووا جوووواَ  طؾووووك َفع َكووووا

 

 طؾووووووك اخووووووت ِ  َفائِووووووِف أحقاَكووووووا 

ف َطَؾؿ مختقٌ  بللٍػ وكقٍن زائدتقـ.   يعـل َفع ن، أو ُفع ن، أو فِع ن، الؿفؿ أكَّ

 تؼوووووقُن مووووورواُن أَتوووووك كِرَماَكوووووا

 

 ورحؿووووووووُة اهلل طؾووووووووك ُطثؿاَكووووووووا 

 طؾؿ طؾك مديـة.  "رمانك"طؾؿان طؾك شخصقـ، و "مروان وطثؿان" 

َفوووْ  لوووؿ َتـَصووورِْ    ففوووذِه إْن ُطرل

 

ووووًرا مـَفووووا ُصوووورِْ     ومووووا أَتووووك ُمـَؽَّ

فر "سلصقُم رمضاَن طـَد أهؾل إن شاء اهلل" لق قؾ  مثً :  ، تريد هذا الشَّ

الؽريؿ، لؽـ لق قؾت مثاًل: ٓ تبؼ طؾقؽ قضاًء مـ صقاٍم سابؼ، حتك يؿر بؽ أكثر 

رت، هـا ٓ تريد الشفر، وإكؿا تريد شفٌر مـ الشفقر مـ رمضاٍن، تصرف: ٕ كؽ كؽَّ

التل تسؿك برمضان، ٓ تريد شفر رمضان معقـ، تريد أي شفر مـ أشفر رمضان، 

 فقـصرف حقـئذ.

جاَء إبراهقُؿ، وإبراهقٌؿ آخر، جاء إبراهقُؿ، يعـل شخص  كؿا لق قؾ  مثً :
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وإبراهقٌؿ آخر، يعـل شخص آخر  أطرفف وتعرفف اسؿف إبراهقؿ، جاء إبراهقُؿ، تؼقل:

فنذا كان معروًفا تؼقل: جاَء إبراهقُؿ، طؾؿ، وإذا كان غقر  ،اسؿف إبراهقؿ ما تعرفف

معروف صار كؽرة، حتك ولق كـت تعرف اسؿف، لؽـ ما تعرفف، جاء إبراهقُؿ الذي 

 كعرف، وإبراهقٌؿ آخر، وهؽذا.

، ما معـك الؿعدونآسؿ السابع مـ إسؿا  الؿؿـقطة مـ الصر : العؾؿ 

معدون؟ طدل  الشل  طـ وجفف، يعـل صرفتف، فؿا معـك طؾؿ معدون؟ يعـل طؾؿ 

َن مـ صقغتف إلك صقغٍة أخرى مع بؼا  الؿعـك،   ُطدل

 والؿراد بالعؾؿ الؿعدون أربعة أشقا :

العؾؿ الؿذكر الذي طؾك وزن ُفَعْؾ، وهل أطالم محصقرة، يعـل قرابة  إون:

مثؾ: طؿر، وهبؾ، وزفر، وزحؾ، وجحا، وُجَؿح، وُمضر،  أربعة طشر طؾًؿا،

وُجشؿ، وُقزح، وُدلػ، وُقثؿ، وُثعؾ، هذه معدولة مـ فاطؾ إلك ُفعؾ، فعؿر كان 

إصؾ طامر، ثؿ طدلت العرب هبذا آسؿ طـ فاطؾ إلك ُفعؾ، فؼالت: طؿر، وُزفر 

الصرف، وهذا مـ زافر، وُقثؿ مـ قاثؿ وهؽذا، فؾؿا ُطدل بف طـ صقغتف ُمـع مـ 

 ذكره الحريري فؼال: 

 وإن َطوووَدْلَ  فووواطً  إلوووك ُفَعوووْؾ  

 

ًفوووا مثوووُؾ ُزَحوووْؾ    لوووؿ يـصووورِْ  ُمَعرَّ

مؿا يدخؾ يف العؾؿ الؿعدول: العؾؿ الؿمكث، الذي طؾك وزن فعالل طـد  الثاين  

تؿقؿ، طؾك وزن فعال طـد تؿقؿ، كؼقل: طـد تؿقؿ: ٕن الحجازيقـ يبـقكف طؾك 

كلكف سبؼ، وأما بـق تؿقؿ فقؿـعقكف مـ الصرف طؾك تػصقؾ بقـفؿ، الؽسر، وهذا 

يعـل مثؾ حذام، وسجاح، فالحجازيقن يبـقن طؾك الؽسر، جاءت حذاِم، وقالت 

حذاِم، ورأيت حذاِم، ومررت بحذاِم، وأما التؿقؿققن فُقعربقن، ويؿـعقن مـ 

 الصرف، قالت حذاُم، ورأيت حذاَم، ومررت بحذاَم.

عدولة مـ فاطؾ، مـ حاذمة، مـ حاذمة إلك حذام، ومـ ساجحة قالقا أيًضا م

 إلك سجاح، وإضفر يف هذا الـقع أكف مؿـقع لؾعؾؿقة والتلكقث.

مؿا يدخؾ يف العؾؿ الؿعدول: كؾؿة أمس، وفقفا تػصقؾ، فنن كاكت  الثال 
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 لؾؿاضل مطؾًؼا، ماضل غقر معقـ مطؾًؼا، ففذه معربة اتػاًقا، كؿا لق قؾت: كـا أطزة

أمًسا، ٓ تريد أمس معقـ، وإكؿا أمس غقر معقـ، كـا أطزة أمًسا، ففذا ُمعرب 

 ومـصقب طؾك الظرفقة.

وإن أردت أمًسا معقـًا، يعـل إن أردت أمس الذي قبؾ يقمؽ، الققم مثاًل 

آثـقـ، تؼقل: جئت أمس، تريد إحد، إذن تريد أمس معقـ، إذا أردت أمس 

صقؾ، إن كان ضرف زمان، فُقبـك طؾك الؽسر اتػاًقا، الققم الذي قبؾ يقمؽ، فػقف تػ

 إن كان ضرف زمان، جئت أمس يا محؿد، زرتف أمس يا محؿد، ضرف زمان.

إمس، أو مضاًفا، أمسؽ، فؿعربة اتػاًقا، تؼقل: زرتف  "ال"وإن كان بـ

ال وٓ مضاف  افقبإمِس، إمُس كان جؿقاًل، صقب وإن كان غقر ذلؽ، ما ف

ان، ففذا الذي فقف خالف بقـ العرب، فالحجازيقن يبـقكف طؾك ولقس ضرف زم

 الؽسر، وبـق تؿقؿ يؿـعقكف مـ الصرف طؾك خالٍف بقـفؿ.

مضك أمس بؿا فقف، أحببت أمس، هذا فاطؾ ومػعقل بف، الحجازيقن فؿثً : 

يؼقلقن: مضك أمِس، وأحببت أمِس، يعـل يبـقن طؾك الؽسر، وبـق تؿقؿ، ُيعربقن، 

 الصرف، يؼقلقن: مضك أمُس بؿا فقف، أحب أمَس، وهؽذا.  ويؿـعقن مـ

وهق إخقر مؿا يدخؾ يف العؾؿ الؿعدول: كؾؿة سحر، سحر اسؿ  الرابع،

ٔخر الؾقؾ، كؾؿة سحر، كؼقل يف كؾؿة سحر أيًضا إن كاكت كؾؿة سحر لسحٍر 

ِر يا معقـ، يعـل سحر لقؾتؽ السابؼة، ففذا مبـل طؾك الؽسر اتػاًقا، تؼقل: زرتف سح

محؿد، وإن كان ُمبفًؿا، تريد أي سحر، ففذا ُمعرب اتػاًقا، تؼقل: زرتف سحًرا، إذا 

 أردت أن تذهب إلك فالن، اذهب سحًرا، يعـل أي سحر.

 (ڍ ڌ)أسػ، إذا كان ُمبفًؿا ُيعرب، فتؼقل: زرتف سحًرا، وقال تعالك: 

طؾك إسؿاء طؾك كؾؿة سحر، وكذلؽ  -إن شاء اهلل-، وكؽؿؾ الؽالم[21]الؼؿر: 

واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل  ،الؿؿـقطة مـ الصرف يف الدرس الؼادم: ٕن الققت اكتفك

 وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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ُ
زض

َّ
 انساتغ ٔانثالثٌٕاند

﷽  
الم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف  الة والسَّ الحؿد هلل َربِّ الَعالؿقـ، والصَّ

 وأصحابف أجؿعقـ 

ا َبعد. أ  مَّ

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف الدرس الرابع 

 .ة اإلطراب لؾحريري البصري حَ والثالثقـ مِـ ُدروس َشرح ُمؾ
وكحـ يف لقؾة الثَّالثاء، خاتؿة شفر ربقع إول مِـ سـة تسع وثالثقـ وأربعؿائة 

ػتقحة، وهذا الدرس ُيعؼد يف مديـة وألػ، وكحـ يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿ

 َحَرَسفا اهلل. -الرياض

رس الؿاضل ُكـَّا َقد تؽؾؿ رف، ويف  ـايف الدَّ طؾك بداية باب الؿؿـقع مـ الصَّ

سـؽؿؾ الؽالم طؾك هذا الباب، باب الؿؿـقع مـ  -إن شاء اهلل-هذا الدرس

رف، وكحاول  أن كتؽؾؿ أيًضا طؾك باب العدد. -إن شاء اهلل-الصَّ

رف، وقؾـا: إنَّ ف رس الؿاضل ُكـَّا قد تؽؾؿـا طؾك الؿؿـقع مـ الصَّ ػل الدَّ

رف،  رف هل أحد طشر اسًؿا، مـعتفا العرب مـ الصَّ إسؿاء الؿؿـقطة مِـ الصَّ

ت فننَّ طالمة  أي: َمـََعتفا مِـ التـقيـ ومِـ الجر بالؽسرة، ففل ٓ تـقن، وإذا ُجرَّ

 قد طرفـا أن هذه، وَجرها الػتحة كقابة طـ الؽسرة

  ٗتيكطه ثالث٘ أقطاو:املنيْع٘ مً الصسف األمساٛ األحد عػس 

ر  ُمطؾًؼا  :الؼسؿ إون: َما يؿـع ِمـ الصَّ

آسؿ الؿختقم بللػ التلكقث إون: يعـل: لعؾة واحدة، وهؿا اسؿان، 
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 مؼصقرة أو مؿدودة. 

 آسؿ الذي طؾك صقغة مِـ صقغ مـتفك الجؿقع. والثاين:

ر : هل إسؿا  التل ُتؿـع ِمـ والؼس ؿ الثَّاين ِمـ إسؿا  الؿؿـقطة ِمـ الصَّ

ر  لعؾتقـ  :إحداهؿا الَعَؾؿقة: الصَّ

 وهل ستة أسؿاء، وهل: 

 العَؾؿ الُؿركج تركقًبا َمزجقنا.  -

 الَعَؾؿ الؿمك .  -

 الَعَؾؿ إطجؿل. -

 الَعَؾؿ الؿختق  بللػ وكقن زائدتقـ. -

 الَعَؾؿ الؿعدون. -

 ؾك وزن الػعؾالَعَؾؿ ط -

 بعض مـفا كتؽؾؿ طؾقف 
َ

رس الؿاضل طؾك بعضفا، وَبِؼل إن -وقد تؽؾؿـا يف الدَّ

 يف هذا الدرس، فنذا اكتفقـا مـفا، كـتؼؾ إلك  -شاء اهلل

ر ، وهل إسؿا  التل تؿـع مـ  آسؿ الثال  مـ إسؿا  الؿؿـقطة مـ الصَّ

ر  لعؾتقـ  :إحداهؿا القصقة: الصَّ

 .وهل ثالثة أسؿاء

رف لعؾتقـ، إحداهؿا الَعَؾؿقة، وقد  إذن، ُكؽؿؾ إسؿاء التل ُتؿـع مـ الصَّ

 تققػـا طؾك الؽالم طؾك الَعَؾِؿ الَؿْعُدول، وهق 

رف   : العؾؿ الؿعدول:آسؿ السابع مِـ إسؿاء الؿؿـقطة مِـ الصَّ

الَعَؾؿ الذي َطَدَلْت بف الَعرب مِـ ِصقغتف، إلك صقغة  العؾؿ الؿعدون هق:

 أخرى، والؿعـك فقفؿا واحد، وقؾـا: إنَّ الَعَؾؿ الَؿعدول يشؿؾ أربعة أشقاء، وهل:

 ."ُطَؿر"الَعَؾؿ الُؿذكر الذي طؾك َوزن ُفعؾ، كـ : إون:

 . "حذامل"الَعَؾؿ الؿمكث الذي طؾك وزن َفَعالل، كـ:  الثاين:
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 أمس، وقد تؽؾؿـا طؾك هذه الثالثة. الثال :

اسؿ َسَحر، ويراد بف َآخُر الؾقؾ،  ف الَعَؾؿ الؿعدون:وإمر الرابع مؿا يشؿؾ

حر هق اسؿ ٔخر الؾقؾ.   فالسَّ

َغقَر ُمعقـ، يعـل: ُأريد  "َسَحًرا"إذا ُأِريَد هبا  وكؾؿة َسَحر لفا حالتان، إولك:

، يعـل: كـا "كـا كؾتؼل َسَحًرا"هبا آخر الؾقؾ ُمطؾًؼا، ففذه ُمعربة باتػاق، كلن تؼقل: 

]الؼؿر:  (ڍ ڍ)آخر الؾقؾ، وٓ ُتريد َسحًرا ُمعقـًا، ومـ ذلؽ ققلف تعالك:  كؾتؼل يف

 ، أي: كجقـاهؿ يف آخر الؾقؾ.[21

أن تريد هبا َسَحر َلْقَؾتِؽ، إذن ففق َسَحر ُمعقـ،  :"َسَحر"والحالة إخرى لو 

ِل الؾقؾ:   َسَحرَ "وهق َسَحر َلْقَؾتِؽ، كلن تؼقل مثاًل يف َأوَّ
َّ

عـل: َآِخَر َهذه ، ي"تعال إلل

، يعـل: ُزْرُتف يف آخر هذه الؾقؾة التل "ُزْرُتف َسَحرَ "الؾقؾة، أو تؼقل بعد اكؼضاء الؾقؾة: 

رف، ٓ ُيـقن،  "َسَحرَ "اكؼضت، فـ  يف هذه الحالة تؽقن اسًؿا مؿـقًطا مِـ الصَّ

 َسَحَر يا محؿد"فتؼقل: 
َّ

هذا ضرف زمان مـصقب وطالمة  "َسَحرَ "، و "تعال إلل

 ، كذلؽ."ُزْرُتف َسَحَر يا محؿد"صبف الػتحة، لؽـَّف ٓ ُيـقن، وتؼقل: ك

، هق أنَّ الحركة ُتَؿقَِّز الؿعـك، فنذا "أمس"والغرض هـا كالغرض يف كؾؿة 

 ، فنكؽ تريد َسَحًرا غقر ُمعقـ. "ُزْرُتف َسَحًرا"قؾت: 

ا إذا قؾ : ًٓ مـ أن تؼقل: ، فنكؽ تريد َسَحَر هذه الؾقؾة، "ُزْرُتف َسَحرَ " وأمَّ فبد

زرتف َسَحَر هذه الؾقؾة، أو تؼقل: زرتف َسَحًرا مِـ إسحار، تؿقز بقـفؿا بالحركة، 

رف:  زرتف "فنذا كقكتف زرتف َسَحًرا، يعـل َسَحًرا مـ إسحار، وإذا َمـعت مِـ الصَّ

 ، تريد َسَحَر هذه الؾقؾة."َسَحَر يا محؿد

ـَ الحَ والحريري لؿ َيذكر يف ُمؾ
َّٓ الَؿعدول مِـ تف مِ ؿؿـقع مِـ الَعَؾؿ الَؿعدول إ

 َفاطؾ إلك ُفَعؾ، كؿا قؾـا ذلؽ يف الدرس الؿاضل.

ر : الَعَؾؿ الذي طؾك َوزن  ـَ الصَّ وآسؿ الثامـ مـ إسؿا  الؿؿـقطة ِم

 :الػعؾ

القزن يعـل البـاء، معؾقم أنَّ إفعال لفا أبـقة، لفا تسعة طشر بـاًء، وإسؿاء  
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قة، َأْوَصَؾفا ِسِقَبَقيف إلك ُقرابة ثالثؿائة، واستدركقا طؾقف، حتك َأْوَصُؾقَها إلك لفا أبـ

 ُقرابة ألػ وخؿسؿائة.

 فإفعال لفا أوزان وأبـقة، وإسؿاء لفا أوزان وأبـقة.

َمقجقدة بؽثرة يف إسؿاء ويف إفعال، وهـاك  هـا  أوزان ُمشتركة، يعـل:

أوزان خاصة بإفعال، وهـاك أوزان َتؽثُر يف أوزان خاصة بإسؿاء، وهـاك 

 إفعال، وَتِؼُؾ يف إسؿاء. 

رف إذا كان طؾك وزن الِػعؾ؟  َماذا كريد بؼقلـا:  الَعَؾؿ ُيؿـع مِـ الصَّ

إفعال تليت طؾك أوزان خاصة هبا، وتليت طؾك أوزان َتؽثر فِقفا، ومقجقدة يف 

، وكثقرة يف إسؿاء، كريد آسؿ الذي يليت آسؿ بِِؼؾة، وتليت طؾك أوزان كثقرة فقفا

طؾك وزن خاص بإفعال، أو يليت طؾك وزن كثقر يف إفعال، وكادر أو قؾقؾ يف 

 إسؿاء.

ا إذا جاء آسؿ طؾك وزن َمقجقد يف إسؿاء، وَمقجقد يف إفعال، ففذا ٓ  أمَّ

رف، فؿثاًل كؾؿة:  ، أو "َحَؽؿْ "الَحَؽؿ، ، هل: اسؿ، يا أبا "َحَؽؿْ "ُيؿـع مِـ الصَّ

رف، هذا مصروف، تؼقل: "َحَؿدْ " : ٕنَّ "حؽؿٌ "، و "حؿدٌ "، هذا ٓ ُيؿـع مِـ الصَّ

، ومقجقد يف إسؿاء، مثؾ: "جؾس، و ذهب"مقجقد يف إفعال، مثؾ:  "َفَعْؾ "

رف، حتك ولق كان َطؾًؿا، لؽـ إذا جاء آسؿ "جبؾ، و قؿر" ، هذا ما ُيؿـع مِـ الصَّ

رف: طؾك وزٍن  خاٍص بالػعؾ، أو غالٍب يف الػعؾ، فنن آسؿ حقـئذ ُيؿـع مِـ الصَّ

، أو بـ "يزيد"ٕكَّف َصار حقـئذ ُمشبًفا لؾػعؾ، مثال ذلؽ: كلن ُتسؿل رجاًل بـ 

ر"، أو بـ "تغؾب"، أو بـ "َيشؽر" رف، "أحؿد"، أو بـ "شؿَّ ، هذه مؿـقطة مـ الصَّ

 لؿاذا؟ 

، و يشؽر، و تغؾب، و أحؿد، "يزيُد الؿاءُ "قل: يف إصؾ فِعؾ، تؼ "يزيد"ٕنَّ 

قَت بف، "أكا أحؿد اهلل"تؼقل:  ، فؿـع مِـ "أحؿد"، هذا فعؾ مضارع، ُثؿَّ َسؿَّ

ر، تؼقل:  رف، وكذلؽ شؿَّ ر َطـ َساطده"الصَّ قت بف، ففذه مؿـقطة مـ "شؿَّ ، ثؿ سؿَّ

رف.  الصَّ
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رف؟   وجعػر مؿـقطة مـ الصَّ

سؿاء، ومقجقدة يف إفعال، مقجقدة يف إفعال ٓ، جعػر هذه مقجقدة يف إ

، و "ثعؾب"، و "جعػر"، ومقجقدة يف إسؿاء، مثؾ: "زلزل"مثؾ: َبْعَثر، و 

رف، ويف ذلؽ يؼقل الحريري كؿا قرأكا:"طؼرب"  ، ففذه ٓ تؿـع مِـ الصَّ

 وأجووورِ موووا جووواَ  بوووقزِن الِػعوووؾِ 

 

 ُمجووووَراُه يف الحؽووووِؿ بغقوووورِ َفصووووؾِ  

 مثووووُؾ أذَهووووُج  فؼووووقُلُفؿ أحؿووووُد  

 

 كؼووووقلِِفؿ َتغِؾووووُج مثووووُؾ َتضوووورُِب  

رف لعؾتقـ، إحداهؿا    هبذا كؽقن قد اكتفقـا مِـ إسؿاء الؿؿـقطة مِـ الصَّ

 العؾؿقة، وهل ستة أسؿاء. 

رف لعؾتقـ، إحداهؿا  لــتؼؾ بعد ذلؽ إلك إسؿاء التل ُتؿـع مِـ الصَّ

رف القصػقة، وهل ثالثة أسؿاء، كذكرها وكؽؿؾ هبا إس ؿاء الؿؿـقطة مِـ الصَّ

 التل ذكركاها قبؾ قؾقؾ، وهل ثؿاكقة، فؾفذا كؼقل: 

ر : القصػ الؿختق  بللٍػ  آسؿ التَّاِسع ِمـ إسؿا  الؿؿـقطة ِمـ الصَّ

 :وكقٍن زائدتقـ

ا أي وزن آخر  ـَ إوزان، وهق وزن َفْعالن. أمَّ
ويختص القصػ حقـئذ بقزٍن مِ

رف.  َغقر َفْعالن، فال ُيؿـع مـ  الصَّ

ر  طؾك وزن َفْع ن، كحق: ، "غضبان، و سؽران، و ططشان" الؿؿـق  مـ الصَّ

رف، تؼقل:  رأيت "، ما تؼقل: ططشاًكا، بؾ: "رأيت رجاًل ططشانَ "مؿـقطة مِـ الصَّ

 ، ما ُيـقن."رجاًل ططشاَن يا محؿد

ر  إٓ بشرصقـ، إون:   وهذا ٓ ُيؿـع مـ الصَّ

 ػ أصؾقة؟ أن تؽقن وصػقتف أصؾقة، كق

 :اًل لقست طارضة، يعـل هق يف إصؾ وصػ، ووصػ بف، فؿث أي:

 ططشان، َيعـل ُمتصػ بالَعطش. -

  ضبان، يعـل ُمتصػ بالغضج.  -

ا لق كاكت وصػقتف َطارضة، فنكف يبؼك طؾك أصؾ إسؿاء َمصروًفا.  وهؽذا، أمَّ



 e 

g h 
f  624 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

 كقػ تؽقن القصػقة طارضة؟ 

لص يف إسؿاء، ثؿ إكَّؽ يعـل هق اسؿ يف إصؾ ولقس وصًػا، اسؿ خا

 َوَصػَت بف مِـ َباب الُؿبالغة، باب البالغة. 

كؾؿة صػقان، صػقان يف الؾغة ُيراد بف الحجر إمؾس، الحجر  مثان ذلؽ:

 إمؾس هذا وصػ أو ذات؟ 

 هق كؾ شلء ُيدَرك بَِحاسة مِـ الَحقاس الخؿس. هذا ذات، والذات:

ػقان، أي:  ،"رأيت رجاًل صػقاًكا" عؿ إكَّؽ تؼقن: تريد أكَّف رجاًل قاسًقا مثؾ الصَّ

، فحقـئذ صػقان طؾك وزن َفْعالن، "رأيت رجاًل َحجًرا"مثؾ الحجر، كؿا تؼقل: 

وهـا استعؿؾ وصًػا، لؽـ وصػقتف أصؾقة أو طارضة هـا؟ طارضة، فقبؼك طؾك 

 أصؾ إسؿاء، فُقصرف.

ر : را الثَّاين لؿـع َفْع ن القصػ مـ الصَّ يؽقن تلكقثف بغقر التَّاء، أن  والشَّ

غضبان، رجؾ غضبان، وامرأة غضبك، وسؽران "يعـل َفعالن، ُمْمَكُثف َفْعَؾك، مثؾ: 

ا إذا كان ُمَمَكُثف بالتَّاء، "وسؽرى، وططشان وططشك رف، أمَّ ، هذا مؿـقع مـ الصَّ

، و كدماٌن و كدماكةٌ "َفعالن، وَفعالكة، ففذا يبؼك طؾك أصؾ إسؿاء َمصروًفا، مثؾ: 

 ."سؾطاٌن، و سؾطاكٌة، و شقطاٌن و شقطاكٌة، و طرياٌن، و طرياكٌة، وهؽذا

 ويف ذلؽ يؼقل الحريري:

ُثوووووفْ   أو وزِن َفعووووو َن الوووووذي ُممكَّ

 

 َفْعَؾوووك كَسوووؽَراَن فُخوووْذ موووا َأكُػُثوووفْ  

فاشرتط أنَّ القصػ يؽقن طؾك َفْعالن، واشرتط أن  "أو وزِن َفعالنَ "فؼال:  

 ٓ َفْعالكة، وبؼل أن يؽقن القصػ فقف أصؾقًّا ٓ طارًضا. يؽقن ُممكثف َفْعَؾك

ر : القصػ الذي طؾك وزن  ـَ الصَّ وآسؿ العاشر مـ إسؿا  الؿؿـقطة ِم

 :َأْفَعؾ

وبعضفؿ يؼقل: القصػ الذي طؾك وزن الِػعؾ، لؽـ لقس طؾك أي َوزن مِـ  

 أوزان الػعؾ، وإكؿا يؽقن طؾك وزن أفعؾ. 

رف، مثؾ: إذن أي َوْصٍػ طؾك وز ـَ الصَّ
و  "أكرب"ن َأْفَعؾ، فنكف ُيؿـع مِ
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 ، وهؽذا. "أقصر"و "أصقل"و  "أقبح"و  "أجؿؾ"و  "أصغر"

 ، ما تؼقل: أكرٌب. "محؿٌد أكرُب مِـ َزيدٍ " تؼقن:

 ، ما تؼقل: كتاًبا أحؿًرا، وهؽذا."اشرتيت كتاًبا َأْحَؿرَ " وتؼقن:

 ٌر، أم أصػًرا؟ صػار البقِض أصػ وُيؾِغز بعضفؿ يف ذلؽ فقؼقن:

رف، ٓ  كؼقن: ٓ أصػٌر وٓ أصػًرا، صػار البقض أصػُر: ٕكَّف مؿـقع مـ الصَّ

 يـقن.

ـَ  ر  ُيشترا لؿـعف ِم والقصػ الذي طؾك وزِن َأْفَعؾ، والذي ُيؿـع ِمـ الصَّ

ابؼان، رصان السَّ ر  الشَّ  وهؿا:  الصَّ

ؾ فعالء، فؾفذا كؾؿة أن تؽقن وصػقتف أصؾقة ٓ طارضة، وأن يؽقن ُممكثف َأْفعَ 

 . "أرمؾةٌ "ممكثف  "أرمٌؾ ": ٕنَّ "أرمؾةٌ "، و "امرأٌة أرمٌؾ "ُيصرف، فـؼقل:  "أرمؾ"

، "مررت برجٍؾ أركٍب "حتك ولق استعؿؾتف وصًػا، كؼقلؽ:  "أركب"وكذلؽ 

 وخائًػا، أيًضا ُيصرف: ٕكَّف اسؿ وصػ بف.  اًل تريد ذلق

، تؼقن: رأي  أربًعا "أربع"ؽ كؾؿة إذن فالقصػقة فقف طارِة ٓ أصؾقة، وكذل

ـَ الـلسا : ٕنَّ َأَربع يف إصؾ اسؿ طدد، لؽـ هـا تؼقن:   "جا ت كسقٌة أربعٌ "ِم

 فقصػ  بف، فصارت القصػقة بفا طارِة، وهذا ققن الحريري:

 مثاُلوووووووُف أفَعوووووووُؾ يف الّصوووووووػاِت 

 

وووووووَقاِت    كؼوووووووقلِِفؿ أحؿوووووووُر يف الشل

قات فلفعؾ يف الصػات مؿـقع مـ الصَّ    قات، يريد بالشِّ رف، وَأحَؿر يف الشِّ

رف.  إلقان، أيًضا أفعؾ يف إلقان مؿـقع مـ الصَّ

ر  إخقر، وهق آسؿ الحادي طشر ِمـ  كلتل إلك آسؿ الؿؿـق  مـ الصَّ

ر ، وهق القصػ الَؿعدون.  إسؿا  الؿؿـقطة ِمـ الصَّ

َلْ  بف العرب مـ صقغتف هق الذي َطَد  وطرفـا الؿراد بالؿعدون مـ قبؾ، وقؾـا:

 إلك صقغة أخرى، والؿعـك واحد، والؿراد بالقصػ الؿعدون شق ان:

كؾؿة ُأَخر، يؼقلقن: هل َمعدولة َطـ آخر، طؾك ققاس اسؿ التػضقؾ:  إون:

ف أو أضقػ، كؼقلف  ٕنَّ الؼقاس باسؿ التػضقؾ أن يؾزم التذكقر واإلفراد، إٓ إذا ُطرِّ
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- :(چ چ ڇ ڇڇ) :رف، ولؿ [181 ]البؼرة ، َفُؿـِع مِـ الصَّ

رف؟ "َأيَّاٍم ُأَخرٍ "يؼؾ:   ، فؾؿاذا مـع ُأَخَر مـ الصَّ

رف:  قالقا: ـَ الصَّ
ٕكَّف وصػ َمعدوٌل َطـ صقغتف، فؽؾؿة أخر مؿـقطة دائًؿا مِ

 لؾقصػقة والعدل.

الذي يدخؾ يف القصػ الؿعدول: مػعؾ وفعال، مـ القاحد إلك وإمر الثاين 

معشر و "، إلك "مخؿس و خؿاس"و  "مثـك و ثـاء"و  "مقحد و أحاد" العشرة، كـ

رف، تؼقل: أدخؾقا ثال"طشار ـَ الصَّ
، أو أدخؾقا مثؾثك، وجاء َث ، هذه مؿـقطة مِ

الطالب ثـائك، أو جاء الطالب َمثـك، والؿعـك يف أدخؾقا ثالث، يعـل أدخؾقا ثالثًة 

 ثالثًة، وهؽذا.

ٓ يخرج استعؿالف غالًبا طـ ثالثة  -إطدادباب مػعؾ وفعال يف -وهذا الباب

، أو َكعًتا، أو َخربًا.  ًٓ ا أن يؽقن َحا  أطاريب: إمَّ

ًٓ كؼقلؽ: ، أي: أدخؾقا حالة كقكؽؿ ثالثًة "أدخؾقا ثالثا" إما أن يؽقن حا

يعـل:  [2]الـسا :  (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)ثالثًة، ومـ ذلؽ ققلف تعالك: 

 حالة كقهنـ مثـك وثالث ورباع.

مررت "أن تؽقن كعًتا، أن ُتـعت هبا الـؽرة، كؼقلؽ:  وا طراب الثاين:

ہ ہ ہ ھ )، ومـ ذلؽ ققلف تعالك: "بسقاراٍت مثـك وثالَث ورباع

ْثـَك"، فـ [1]فاصر:  (ھھ  ."َأْجـَِحةٍ "كعت لـ  "مَّ

ْقِؾ »: -♥ -أن تؽقن خرًبا، كؼقلف وا طراب الثال : َصَ ُة الؾَّ

)«َمْثـَك َمْثـَك
1

 الثاكقة تقكقد. "مثـك"خرب، و "مثـك"مبتدأ، و "صالة الؾقؾ"فـ ،(

 وهذا هق ققن الحريري:

                                           
ـِ ُطَؿَر: 719( ، ومسؾؿ )916رواه البخاري) 1)) ـْ اْب نَّ َرُجً  َسَلَن َرُسقَن اهللِ أَ "( َط

--  ِْقِؾ، َفَؼاَن َرُسقُن اهلل ـْ َصَ ِة الؾَّ َصاَلُة الؾَّقِْؾ َمْثـَك َمْثـَك، »: - -َط

بَْح َصؾَّك َرْكَعًة َواِحَدًة ُتقتُِر َلُف َما َقْد َصؾَّك  َأَحُدُكْؿ الصُّ
َ

 .«َفنَِذا َخِشل
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 أو وزِن َمثـَوووك وُعووو َث يف الَعوووَددْ 

 

 إذ مووووا َرأى َصووووْرَفُفَؿا َقووووط  َأحووووْد  

 فذكر مػعؾ وفعال، ولؿ يذكر ُأَخر. 

رف، وهل أحد ط شر هبذا كؽقن قد اكتفقـا مِـ ِذكر إسؿاء الؿؿـقطة مِـ الصَّ

رف: ٕهنا ذهبت تتشبف بإفعال.  اسًؿا، مـعتفا العرب مِـ الصَّ

يف آخر هذا الباب ذكر َمسللتقـ مِـ َمسائؾ الؿؿـقع  - -ُثؿَّ إنَّ الحريري

رف، فالؿسللة إولك تتعؾؼ بلسؿاء إماكـ، يعـل: كلسؿاء الدول،  مِـ الصَّ

 والؿدن، والقديان، والبؼاع، وهؽذا. 

لعؾؿ أن أسؿاء إماكـ أطالم، أطالٌم طؾقفا، صقب هؾ ُتؿـع وطؾؿـا يف باب ا

رف؟ أم تبؼك مصروفًة؟   مـ الصَّ

 كؼقن: أسؿا  إماكـ ٓ تخؾق مـ حالتقـ:

ابؼة،  الحالة إولك: رف السَّ أن تدخؾ تحت باٍب مـ أبقاب الؿؿـقع مـ الصَّ

ن أطجؿقة فقق ثالثة كلن تؽقن ُممكثة بللػ التلكقث، أو ُممكثة بتاء التلكقث، أو تؽق

رف:  أحرف، أو مختقمة بللػ وكقن زائدتقـ، وهؽذا، ففذه حؽؿفا الؿـع مِـ الصَّ

رف، كحق:   "مؽة و بريدة و طـقزة و شرورة"ٕهنا داخؾٌة يف أبقاب الؿؿـقع مـ الصَّ

هذه ممكثة بللػ تلكقث، وكحق:  "أهبك و فقػا و صـعاء"هذه ممكثة بتاء التلكقث، 

لـدن، واشـطـ و باريس، و "ة بللػ وكقن زائدتقـ، وكحق: ، مختقم"كجران"

ًٓ واحًدا."قربص رف قق  ، ففذه أطالم أطجؿقة، هذه كؾفا مؿـقطة مـ الصَّ

ٕسؿاء إماكـ: أٓ تدخؾ تحت باٍب مِـ أبقاب الؿؿـقع مِـ  الحالة الثاكقة

رف السابؼة، ففذه يجقز فقفا وجفان:  الصَّ

رف، أن تب القجف إون: ؼك مصروفًة طؾك أكَّفا أطالٌم ُمذكرٌة ٕماكـ، الصَّ

 والؿؽان مذكر، يعـل تؽقن أطالم مذكرة، والعؾؿ الؿذكر إصؾ فقف أكف مصروف.

رف طؾك أهنا أطالٌم ممكثٌة  والقجف الثاين: رف، أن ُتؿـع مـ الصَّ الؿـع مـ الصَّ

رف، يعـل يجقز لؽ لبؼاع، والبؼعة ممكثة، فتدخؾ يف الَعَؾؿ الؿمكث، َفُتؿـَع مـ الصَّ 

رف، ويجقز لؽ فقفا الؿـع باطتباريـ، كحق:  طرطر، و طدن، و واسط، و "فقفا الصَّ
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 . "دبل، و تبقك، و حائؾ

ذهبت إلك "، َطَؾؿ مؽان َمصروف، أو "ذهبت إلك حائؾٍ " يجقز أن تؼقن:

سللة، ، َطَؾؿ ُممكث: ٕكَّف َطَؾؿ طؾك ُبؼعة، ففذا هق الؼقل الؿشفقر يف هذه الؿ"حائَؾ 

 أسؿاء إماكـ.

وهـاك ققل آخر لبعض الـَّحقيقـ يف أسؿاء إماكـ، وهمٓء يؼقلقن: بؾ كتبع 

مـًك، و واسٍط، و "العرب يف ذلؽ، فؿا صرفتف مـ أسؿاء إماكـ كصرفف، كحق: 

ـٍ   [35]التقبة:  (ۀ ہہ)، هذا ورد طـ العرب أهنا أسؿاء مصروفة "حـق

 مصروف. وقالقا: 

ففوووووا الؿـوووووا ـْ تعرَّ  زَن ِموووووـ ِموووووـَ

 

ـْ أكووا طووارُ     ومووا كووؾ  َمووـ واا ِمووـَ

 وهؽذا. 

رف، ففذا  رف وطدم الصَّ ا َما َجاء فقفا القجفان، جاء فقفا طـ الَعرب الصَّ وأمَّ

كجقز فقف القجفقـ، وإذا لؿ يلت فقفا طـ العرب شلء، يعـل: لؿ ُيسؿع شلء َطـ 

رف، هذا أيًضا كجقز فقف الَعرب يف هذا آسؿ الؿعقـ، ٓ َصرف وٓ َمـع مِ  ـ الصَّ

 القجفقـ.

ؾقن، فقؼقلقن: ما ُسؿع طـ العرب بالؿـع كؿـعف، وما ُسؿع  إذن ففمٓ  يػصل

رف كجقز القجفقـ، والذي لؿ ُيسؿع فقف  رف كصرفف، وما ُسؿع بالؿـع والصَّ بالصَّ

شلء كجقز فقف القجفقـ، يعـل ٓبد أن تعرف يف كؾ اسؿ مؽان كقػ تعامؾت معف 

 رب، ومؿـ قال هبذا الؼقل الحريري، فؾفذا قال: الع

ـَ البَِؼووووا ِ   ولووووقَس مصووووروًفا ِموووو

 

ووووووووَؿا ِ   ـَ يف السَّ  إٓ بَِؼوووووووواٌ  جوووووووو 

ـٍ وِمـًووووووك وَبووووووْدرِ    مثووووووُؾ ُحـَووووووْق

 

 وواسوووووووووٍط وَدابِوووووووووٍؼ وِحْجووووووووورِ  

الؿشفقر هق الؼقل إول، وهق أنَّ أسؿاء إماكـ إذا لؿ َتدخؾ يف  وكؿا قؾـا: 

رف يجقز فقفا القجفان السابؼان طؾك آطتباريـ باب مِـ أبقاب ال ؿؿـقع مـ الصَّ

 الؿذكقريـ.
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ر ، وهل: أنَّ  َوُهـا مسللة أخقرة أيًضا ذكرها الحريري يف الؿؿـق  مـ الصَّ

رف، إذا جاءت يف الّشعر، فقجقز لؾشاطر أن يصرففا،  إسؿاء الؿؿـقطة مِـ الصَّ

رف، فنن مـعفا مـ الصَّ  رف، ففذا حؽؿفا، وإن صرففا، وأن يؿـعفا مـ الصَّ

 فصرففا حقـئذ جائز: لؾضرورة الشعرية، كؼقل امرئ الؼقس يف معؾؼتف:

 ولؼد دخؾو  الخودر خودر طـقوزةٍ 

 

 فؼالوو  لووؽ الووقي ت إكووؽ مرجووؾِ  

 طـقزة: اسؿ حبقبتف، يعـل: طؾؿ ممك ، وقان أخر: 

 كوووولن دكوووواكقًرا طؾووووك قسووووؿاتفؿ

 

 وإن كوووان قووود شوووػَّ القجوووقه لؼوووا ُ  

ر . وقان أخر:ف   ؼان: دكاكقًرا، بالصَّ

ووور خؾقؾووول هوووؾ تووورى موووـ  تبصَّ

ـٍ   ِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعائ

 

 تحؿؾووـ بالعؾقووا  مووـ فووق  جوورعؿ 

. وهذا هق ققن الحريري:  ـٍ  فصر  ِعائ

ووِؾْػ  ووعرِ الصَّ  وجووائٌز يف َصووـَعِة الشل

 

 أْن َيصوورَِ  الّشوواطُر مووا ٓ َيـَصوورِْ   

ـاسب، لق ذكرت مثاًل ويجقز صرف ما ٓ يـصرف يف الـثر لؾت كؼقن أيًضا: 

رف، فؾؽ أن  كؾؿات َمصروفة، وذكرت كؾؿة تـاسبفا، ولؽـفا مؿـقطة مِـ الصَّ

تصرففا لؽل ُتـاسب بؼقة هذه إسؿاء الؿصروفة، ومـ ذلؽ ققلف تعالك: 

ًٓ وسعقًرا َمصروفتان، وسالسؾ [1]ا كسان:  (ی ی جئ) ، فلغال

رف، وجاءت طؾك هذه الؼراءة   (جئ ی ی)مؿـقطة مـ الصَّ

رف [1]ا كسان:  ں ں ڻ ڻ ڻ )ؾتـاسب، ومـ ذلؽ قراءة: ل، كؾفا بالصَّ

إولك  "َقَقاِريًرا"، فصرف [16، 15]ا كسان:  (ہ ہ ہ ڻ ۀ ۀ ہ

ففذا ما يتعؾؼ هبذا الباب، باب  والثَّاكقة لؾتـاسب، ويف أيتقـ قراءات أخرى.

رف. أن ُكـفقف قبؾ  -شاء اهللإن -لــتؼؾ إلك الباب إخقر، وأريد الؿؿـقع مـ الصَّ

  هناية الدرس.
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 تاب انؼدد

وتؽؾؿ فقف الحريري طؾك ُحؽؿ العدد مِـ َحقث التَّذكقر والتلكقث، فـبدأ الباب 

كالؿعتاد بؼراءة ما قالف الحريري فقف، وكستؿع إلك إبقات بصقت إخ طبد 

 الؽريؿ فؾقتػضؾ.

 عددباب ال:  -بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، قان الحريري

 وإْن َكطؼووووَ  بووووالعؼقِد يف الَعووووددْ 

 

َشووْد    فوواكُظْر إلووك الَؿعوودوِد ُلّؼقووَ  الرَّ

رِ    فَلعبِوووووِ  الَفووووواَ  َموووووَع الُؿوووووذكَّ

 

وووِ  الُؿشوووَتِفرِ    واحوووِذْ  َموووَع الؿمكَّ

 تؼووقُن لوول خؿسووُة أعووقاٍب ُجووُددْ  

 

ـَ الـّووقِ  وُقووْد    وازُمووْؿ لَفووا تسووًعا ِموو

َبوووووا   وإْن ذكووووورَت العووووودَد الُؿركَّ

 

 ْفوووَق الوووذي اسوووَتقَجَج أْن ٓ ُيعَرَبوووافَ  

ووووِ     فووووللحِؼ الَفوووواَ  مووووَع الؿمكَّ

 

 بووووووووينخرِ الّثوووووووواين وٓ َتؽَتوووووووورِِث  

 مثاُلوووووُف طـووووودي عووووو َث َطْشوووووَرهْ  

 

هْ    ُجَؿاَكوووووووووووووووًة مـُظقَموووووووووووووووًة َوُدرَّ

 وقووود َتـَووواَهك الؼوووقُن يف إسوووؿا ِ  

 

 طؾووووك اختصوووواٍر وطؾووووك اسووووتقَػا ِ  

 فقف بق  هـا ساقط مـ بعض الـسم: 

 وطؽُسوووووَفا ُيعَؿوووووُؾ يف الّتوووووذكقرِ 

 

 بغقووووووووورِ إشوووووووووَؽاٍن وٓ َتووووووووولخقرِ  

 تػضؾ. 

 وقووود َتـَووواَهك الؼوووقُن يف إسوووؿا ِ 

 

 طؾووووك اختصوووواٍر وطؾووووك اسووووتقَػا ِ  

قؾـا: هذا الباب ذكره الحريري لقبقـ أحؽامف ِمـ حق  التَّذكقر والتَّلكق ، فعـد  

لؿعدود، فننَّ هذا الؿعدود هق تذكقر العدد وتلكقثف، كـظر إلك الؿعدود، َما الشل  ا

الذي يمعر يف العدد مـ حق  تذكقره وتلكقثف، فنن كان الؿعدود ُمػرًدا، كظرت إلقف، 

وإن كان الؿعدود جؿًعا كظرت إلك ُمػرده، فدائًؿا كـظر إلك الؿعدود الؿػرد، وهذا 

 هق ققن الحريري:

 وإْن َكطؼووووَ  بووووالعؼقِد يف الَعووووددْ 

 

َشووْد فوواكُظْر إلووك الَؿعوودوِد    ُلّؼقووَ  الرَّ

 



 e 

g h 
f  630 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 
 

 يريد بالعؼقد إطداد: ٕهنؿ كاكقا يعؼدون هبا إصابع، واحد اثـان ثالثة.

 إطداد مِـ َحقث التَّذكقر والتَّلكقث لفا أحؽام، كبتدئ مِـ أولفا:  فـؼقن:

فقاحد واثـان يقافؼان الؿعدود، يف العدد الؿػرد، والؿركب، والؿعطقف، 

امرأٌة "، و "جاء رجٌؾ واحدٌ "قافؼان الؿعدود، كحق: دائًؿا القاحد وآثـان ي

امرأتقـ "، و "طؾك رجؾقـ اثـقـ"، و "طؾك رجٍؾ واحدٍ  ُت سؾؿ"، و "واحدةٌ 

، يؼال: اثـتقـ، أو ثـتقـ، هبؿزة القصؾ، أو حذف الفؿزة، لغتان مشفقرتان "اثـتقـ

 فصقحتان َطـ العرب.

م طَ  ؾقفؿا وٓ يجقز أن َيَتلخر، تؼقل: إٓ أنَّ الؿعدود مع القاحد وآثـقـ يتؼدَّ

 . "جاء واحٌد رجٌؾ "، وٓ يجقز أن تؼقل: "جاء رجٌؾ واحدٌ "

، كؿا يؼقل بعض "اشرتيتف بقاحد ريال"، ما تؼقل: "اشرتيتف برياٍل واحدٍ "

 إطاجؿ الققم، وكحـ كؼؾدهؿ، وٓ كصحح لفؿ.

عت، يقافؼان والحريري لؿ يذكر حؽؿ القاحد وآثـقـ: ٕهنؿا طؾك أصؾ الـَّ 

 الؿعدود يف التذكقر ويف التلكقث. 

الث عة إلك التسعة  ،اكتفقـا مـ القاحد وآعـقـ، كـتؼؾ إلك الث عة إلك التسعة

تخالػ الؿعدود، يف العدد الؿػرد والؿركج والؿعطق ، حؽؿفا دائًؿا هؽذا، 

 وهذا مراد الحريري بؼقلف:

 وإْن َكطؼووووَ  بووووالعؼقِد يف الَعووووددْ 

 

َشووْد  فوواكُظرْ    إلووك الَؿعوودوِد ُلّؼقووَ  الرَّ

رِ    فَلعبِوووووِ  الَفووووواَ  َموووووَع الُؿوووووذكَّ

 

وووِ  الُؿشوووَتِفرِ    واحوووِذْ  َموووَع الؿمكَّ

 تؼووقُن لوول خؿسووُة أعووقاٍب ُجووُددْ  

 

ـَ الـّووقِ  وُقووْد    وازُمووْؿ لَفووا تسووًعا ِموو

فخؿسة أثقاب، قال خؿسة بالتاء: ٕنَّ الؿعدود أثقاب، وإثقاب ُمػرده  

، تسًعا بغقر تاء: ٕنَّ الؿعدود الـُّقق، "ا مـ الـققعً تس"قب ُمذكر، وقال: ثقب، والثَّ 

 والـَّاقة ممكثة.

قرأت "، و "خؿُس كساء"، و "جاء خؿسُة رجال" تؼقن يف العدد الؿػرد:

، وتؼقل يف العدد الؿركب، يعـل مـ أحد طشر "خؿس مجالت"، و "خؿسة كتب
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قرأت "، و "خؿس طشرة امرأة" ، و"جاء خؿسة طشر رجاًل "إلك تسعة طشر: 

 ، وهؽذا."سبع طشرة مجؾة"، و "سبعة طشر كتاًبا

وتؼقل يف العدد الؿعطقف، يعـل مـ واحد وطشريـ إلك تسعة وتسعقـ ما 

سقى العؼقد، ألػاظ العؼقد، يعـل طشريـ وثالثقـ، وأربعقـ، إلك تسعقـ، تؼقل: 

قرأت خؿسًة " ، و"خؿٌس وطشرون امرأة"، و "جاء خؿسٌة وطشرون رجاًل "

 ، وهؽذا."خؿًسا وطشريـ مجؾةً "، و "وطشريـ كتاًبا

 اكتفقـا مـ القاحد وآثـقـ ومـ الثالثة إلك التسعة، كـتؼؾ إلك العشرة. 

العشرة تخالػ إذا كاكت مػردة، وتقافؼ إلك كاكت مركبة، تخالػ إذا كاكت 

ا إذا كاكت مػردة، يعـل إذا كاكت ُمػردة ُحؽؿفا حؽؿ الثالثة إلك التسعة ت خالػ، أمَّ

ُمركبة، يعـل مـ أحد طشر إلك تسعة طشر، فنهنا تقافؼ الؿعدود، فؾفذا تؼقل يف 

، و "قرأت طشرَة كتٍب "، و "طشُر كساءٍ  "، و"جاء طشرُة رجالٍ "العشرة الؿػردة: 

 ، وهؽذا."طشَر مجالٍت "

، الرجؾ مذكر، إذن "جاء خؿسَة طشَر رجاًل " وتؼقن يف إطداد الؿركبة:

ر، والخؿسة كؿا طرفـا تخالػ،  ، والؿرأة "خؿسَة طشَر رجاًل "فالعشرة تقافؼ تذكَّ

 ، فالعشرة وافؼت، والخؿسة خالػت."جاءت خؿَس طشرَة امرأة"تؼقل: 

 طشَر كتاًبا، وخؿَس طشرَة مجؾًة، وهذا ققن الحريري: وتؼقن: قرأُت خؿسةَ َ

َبوووووا  وإْن ذكووووورَت العووووودَد الُؿركَّ

 

 َج أْن ٓ ُيعَرَبووواَفْفوووَق الوووذي اسوووَتقَج  

ووووِ     فووووللحِؼ الَفوووواَ  مووووَع الؿمكَّ

 

 بووووووووينخرِ الّثوووووووواين وٓ َتؽَتوووووووورِِث  

 ماذا يريد بالثاين؟  

العدد الؿركج خؿسة طشر، إون ألػا  هذا بضع مـ ع عة إلك تسعة، والثاين 

 العشرة، يؼقن: الؾػظ الثاين العشرة، ألحؼف الفا  مع الؿمك ، وٓ تؽترث.

  َث َطْشوووووَرهْ مثاُلوووووُف طـووووودي عووووو

 

هْ    ُجَؿاَكوووووووووووووووًة مـُظقَموووووووووووووووًة َوُدرَّ

 وصؾـا أن إلك ماذا؟  

اكتفقـا مـ العشرة، واكتفقـا أيًضا مـ إطداد الؿركبة، وإطداد الؿركبة تـتفل 
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 بتسعة طشر، إذن وصؾـا إلك العشريـ. 

العشريـ وألػاظ العؼقد، طشرون، وثالثقن، وأربعقن، وخؿسقن، وستقن، 

اكقن، وتسعقن، وكذلؽ الؿائة، ومضاطػاهتا، مائة ومائتان، وإلػ وسبعقن، وثؿ

ومضاطػاتف، ألػ وألػان إلك آخره، ويف حؽؿفا الؿؾققن، والؿؾقار، ففذه ٓ تتلثر 

ا بالتَّاء، كؿائة، أو مـ دون تاء كعشريـ وألػ،  بالؿعدود، يعـل تؾزم لػًظا واحًدا، إمَّ

جاءت طشرون "و  "جاء طشرون رجاًل " تؾزم لػظفا، ٓ تتلثر بالؿعدود، تؼقل:

، "ألػ امرأة"، و "جاء ألػ رجؾ"، و "مائة امرأة"، و "جاء مائة رجؾ"، و "امرأة

 ففذه ٓ تتلثر بالؿعدود.

بذلؽ اكتفقـا مِـ إطداد، مـ أول إطداد إلك آخرها، طرفـا حؽؿفا، فالقاحد 

، وتقافؼ ةتخالػ مػرد وآثـان يقافؼان، والثالثة إلك التسعة تخالػ، والعشرة

 ، وألػاظ العؼقد، ومائة وألػ ٓ تتلثر بالؿعدود.ةمركب

بؼل يف إطداد العدد إذا صقغ طؾك وزن فاطؾ، العدد إذا صقغ طؾك وزن فاطؾ، 

يعـل ما قؾ  خؿسة، قؾ  خامس، ما قؾ  سبعة، قؾ  سابع، العدد إذا صقغ طؾك 

  وزن فاطؾ، فؿا حؽؿف مـ حق  التذكقر والتلكق ؟

العدد الذي طؾك وزن فاطؾ مطؾًؼا يقافؼ الؿعدود، يعـل طؾك  الجقاب:

إصؾ، تؼقل: هذا الرجؾ الخامس، وهذه البـت الخامسة، تؼقل: ذهبت إلك 

البقت السابع والؿدرسة العاشرة، وهؽذا، فػل أسؿاء الؿدارس، تؼقل: الؿدرسة 

 العاشرة، الؿدرسة السابعة والثالثقن، وهؽذا.

رأيـا أنَّ بعض إطداد مِـ الثَّالثة إلك التَّسعة، وٓشؽ أن استعؿالفا هـا تـبقف، 

هق إكثر: ٕنَّ الثالثة إلك التسعة تستعؿؾ ُمػردة، مـ الثالثة إلك التسعة، 

وتستعؿؾ أيًضا يف إطداد الؿركبة، خؿسة طشر، ثالثة طشر، وتستعؿؾ يف إطداد 

ه تذكر مع الؿمكث، وتمكث مع الؿتعاصػة، ثالث وطشرون، تسع وتسعقن، هذ

 الؿذكر، يعـل تخالػ الؿعدود.

 هؾ فعؾ العرب ذلؽ هبا مقافؼ لؾؼقاس؟ أم مخالػ لؾؼقاس؟ السمان:
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 هذا مـ العرب مقافؼة لؾؼقاس، كقػ مقافؼة لؾؼقاس؟ قان الـحقيقن:

أما القاحد وآثـان، فعرفـا أهنؿا ٓ يلتقان قبؾ الؿعدود، يلتقان بعد الؿعدود، 

ؿفؿا حؽؿ الـعت، رجؾ واحد، مثؾ: رجؾ كريؿ، فقجب فقفؿا الؿقافؼة، فحؽ

كالـعت، لؽـ الثالثة إلك التسعة، هذه إكثر فقفا أهنا تتؼدم طـ الؿعدود، خؿسة 

 كساء، تتؼدم. سرجال، ويؼال رجال خؿسة، لؽـ إكثر خؿسة رجال، وخؿ

 ؾػر ، كقػ ذلؽ؟ لألصؾ، وأططقا الػر  لالعرب أططقا إصؾ 

إطداد التل كتؽؾؿ طؾقفا أن، ما أسؿاؤها يف الؾغة العربقة؟ لق ققؾ لؽ ما 

 إطداد؟ طد لل إطداد، ماذا تؼقن؟ واحد، اعـان، ع عة. ع عة أ  ع ث؟ 

 )ثالثة(.

ٓ، اسؿ العدد ثالثة، أربعة، خؿسة، ستة، سبعة، ثؿاكقة، تسعة، طشرة، هذا 

، مثؾ رحؿة، ولقس رحؿ، رحؿة، هؽذا الؽؾؿة اسؿ العدد، اسؿ العدد بالتاء، ثالثة

رحؿة بالتاء، فاسؿ العدد ثالثة، فعـدما جاءوا مع الؿذكر، جعؾقا إصؾ وهق 

 ثالثة، لألصؾ، وهق الؿذكر، ثالثة رجال.

طـدما خرجقا طـ إصؾ، واستعؿؾقها مع الؿمكث، أرادوا أن يجعؾقا يف 

ا، صقب ثالثة بالتاء جعؾقها لألصؾ، العدد صريؼة معقـة تبقـ أن الؿعدود لقس مذكرً 

إصؾ لألصؾ ثالثة لؾؿذكر، ماذا يػعؾقن مع الؿمكث؟ حذفقا التاء، فؼالقا: 

مـ أول وهؾة، يعـل مـذ أن تسؿع  مكثؿقا أن الؿعدود مجاءت ثالث كساء، لُقعؾِ 

جاءت ثالث، تعرف أهنا كساء، قبؾ أن تعرف الؿعدود، هؿ جعؾقا إصؾ لألصؾ، 

 وا لؾػرع الؿمكث، أخذوا اسؿ العدد، وحذفقا مـف التاء.فعـدما جاء

إذن فإصؾ يف العدد ثالثة، والػرع يف العدد ثالث، فجعؾقا إصؾ لؾؿذكر، 

 وجعؾقا الػرع لؾؿمكث.

 يف آخر هذا الباب قان:  - -عؿ إنَّ الحريري

 وقووود َتـَووواَهك الؼوووقُن يف إسوووؿا ِ 

 

 طؾووووك اختصوووواٍر وطؾووووك اسووووتقَػا ِ  

ة، كان كالًما طـ كحق إسؿاء، طـ إطراب حَ ؾؿُ كؾ ما سبؼ مـ ال يعـل أنَّ  
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ا، وأما الؽالم طؾك الػعؾ الؿضارع، رفًعا، وكصًبا  إسؿاء، رفًعا، وكصًبا، وجرًّ

ة أبقات قؾقؾة، جعؾفا الحريري حَ ؾؿُ ة، بؼل يف الحَ ؾؿُ وجزًما، ففذا هق الباقل يف ال

ة جعؾف حَ ؾؿُ ا، وجزًما، وآخر باب يف اللؾؽالم طؾك الػعؾ الؿضارع، رفًعا، وكصبً 

 لؾبـاء، لؾؿبـقات. - -الحريري

فقف طؾك حؽؿ إسؿاء رفًعا،  ُت إنَّ هذا البقت هق آخر بقت تؽؾؿ فؾفذا قان:

ا.  وكصًبا، وجرًّ

أن آسؿ يجب أن  وخ صة ما ُذكر مـ كحق إسؿا ، وإطراب إسؿا :

، إما الرفع، وإما الـ
ٌّ

صب، وإما الجر، متك يؽقن حؽؿف الرفع، يدخؾف حؽؿ إطرابل

متك يؽقن حؽؿف الـصب، متك يؽقن حؽؿف الجر، ذكر كؾ ذلؽ مـ قبؾ 

 بالتػصقؾ، لؽـفا تقزطت وتـاثرت يف إبقاب السابؼة، كجؿعفا أن.

 إن آسؿ يؽقن حؽؿف الرفع يف سبعة مقاضع، وهل:  فـؼقن:

واسؿ كان وأخقاهتا، وخرب إن  الػاطؾ، وكائب الػاطؾ، والؿبتدأ، وخرب الؿبتدأ،

 وأخقاهتا، والتابع لؾؿرفقع.

 فالرفع يف إسؿاء ٓ يخرج طـ هذه الؿقاضع السبعة، ودرسـاها كؾفا.

 ومتك يؽقن حؽؿ آسؿ الجر؟

 يؽقن حؽؿ آسؿ الجر يف ع عة مقاِع:

 جر. فإذا ُسبَِؼ بحر إون:

 إذا وقع مضاًفا إلقف. والثاين:

 ؿجرور، وُدرست كؾفا.التابع لؾ والثال :

 متك يؽقن حؽؿف الـصب؟ 

هذا إكثر، يف مقاضع كثقرة، يؽقن حؽؿف الـصب إذا وقع خربًا لؽان 

وأخقاهتا، واسًؿا إلن وأخقاهتا، وإذا وقع يف الؿػاطقؾ الخؿسة، الؿػعقل بف، 

والؿػعقل فقف، ضرف الزمان والؿؽان، والؿػعقل ٕجؾف، والؿػعقل معف، 

، وتؿققًزا، والؿستثـك يف أغؾب أحقالف، ويف والؿػعقل الؿطؾؼ ًٓ ، وإذا وقع حا
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الؿػعقل بف تدخؾ طدة أبقاب، فػل الؿػعقل بف الؿـادى، مػعقل بف، والؿـصقب 

طؾك التحذير، والؿـصقب طؾك اإلغراء، والؿـصقب يف التعجب، هذه كؾفا داخؾة 

 يف الؿػعقل بف.

-لتؽقن الدروس الؼادمة ففذه خالصة الؽالم طؾك إطراب إسؿاء وكحقها،

طؾك إطراب الػعؾ الؿضارع، رفًعا وكصًبا وجزًما، وبذلؽ تـتفل هذه  -إن شاء اهلل

الحؾؼة، مع رجائـا أن كؾتؼقؽؿ بنذن اهلل تعالك يف درٍس قادٍم، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل 

 وسؾؿ طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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ُ
زض

َّ
 ٔانثالثٌٕاخلايط اند

﷽  
الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف 

 وأصحابف أجؿعقـ 

 أما بعد. 

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف هذه الدرس 

 . -ة اإلطراب لؾحريري البصريحَ ؾمُ الخامس والثالثقـ مـ دروس 
تتح شفر ربقع أخر، مـ سـة تسع وثالثقـ وأربعؿائة كحـ يف لقؾة إربعاء، مػ

يف إكاديؿقَّة اإلسالمقَّة  -♥ -وألػ، مـ هجرة الؿصطػك

رس ُيعؼد يف مديـة الرياض.  الؿػتقحة، وهذا الدَّ

يف الدرس الؿاضل، كـا قد تؽؾؿـا طؾك آسؿ الؿؿـقع مـ الصرف، وطؾك 

كؿا ذكر الحريري يف -إسؿاءســتؼؾ مـ  -بؿشقئة اهلل-العدد، يف هذا الدرس

إلك الؽالم طؾك إطراب الػعؾ الؿضارع، رفًعا وكصًبا وجزًما،  -الدرس الؿاضل

يف باب  - -ة اإلطراب، بؼراءة ما قالف الحريريحَ ؾمُ وسـبدأ متابعة لرتتقب 

 كقاصب الػعؾ الؿضارع.

 يف ذلؽ. - -فـستؿع إلك أحد اإلخقة، وهق يؼرأ ما قالف الحريري

 الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل رب العالؿقـ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا بسؿ اهلل

 محؿد، وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.

 الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا، ولؾؿستؿعقـ ولؾؿشاهديـ.

 :  -قان الؿصـػ
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 تاب َٕاصة انفؼم ادلضازع ٔجٕاشيّ
 وَحوووؼَّ أْن كشوووَرَح شووورًحا ُيػِفوووؿُ 

 

 مووا َيـِصووُج الػعوووَؾ ومووا قوود َيجوووِز ُ  

ـْ    فتـِصووُج الػعووَؾ الّسووؾقَؿ أْن وَلوو

 

 وكووووول وَكوووووْق  ُعوووووّؿ حتوووووك وإَذنْ  

 والـَّصوووج يف الُؿعتوووؾل كالّسوووؾقؿِ  

 

وووووَة الّسوووووؼقؿِ    فاكِصوووووبُف َتشوووووػل ِطؾَّ

ـَ َتبَتوووودي بالَؽسوووورِ    والوووو ُ  حووووق

 

 كؿثووووووِؾ مووووووا َتؽِسووووووُر ُٓ  الجوووووورل  

 والَػوواُ  إْن جووا ْت جووَقاَب الـَّفوول 

 

 والـَّػوووول وإموووورِ والَعووووْرِف مًعووووا 

 ويف َجووقاِب لقووَ  لوول وَهووْؾ فَتووك 

 

ووووووك ومَتووووووك  ـَ َمْغووووووَداَ  وأكَّ  وأيوووووو

 والقاُو إْن جوا ْت بؿعـَوك الَجؿوعِ  

 

 يف صؾوووووِج الؿووووولمقِر أو يف الَؿـوووووعِ  

 وَيـِصووووُج الِػعووووَؾ بوووولْو وحتَّووووك 

 

 وكوووووووووؾ  َذا ُأِدَ  ُكْتًبوووووووووا شوووووووووتَّك 

 تؼوووقُن أبغووول يوووا فَتوووك أْن توووذهَبا 

 

ـْ أَزاَن قائًؿوووووووو   ا أو َترَكَبوووووووواولوووووووو

 وج وووُ  كوووول ُتووووقلَِقـل الَؽَرامووووفْ  

 

 وِسووووورُت حتوووووك َأدُخوووووَؾ الَقَؿاَموووووفْ  

 واقَتوووبِِس الِعؾوووَؿ لؽقَؿوووا ُتْؽَرَموووا 

 

 وطووواِ  أسوووباَب الَفوووَقى لَِتسوووؾَؿا 

 وٓ ُتؿووووووواِر جووووووواهً  فَتتَعَبوووووووا 

 

 وموووووووا طؾقوووووووَؽ َطتُبوووووووُف َفُتْعَتَبوووووووا 

 وهووْؾ صووديٌؼ ُمخِؾووٌص فُلْقِصووَدهْ  

 

 ـووووَز الِغـَووووك َفلرفِووووَدهْ ولقووووَ  لوووول كَ  

 وُزْر َفَتْؾَتوووووذَّ بلصوووووـَاِ  الِؼوووووَرى 

 

ووووْر وُتِسووووكَ  الَؿحَضووووَرا  ِِ  وٓ ُتحا

ـْ َيُؼووْؾ إين َسل َشووك َحَرَمووْؽ    وموو

 

 فُؼووووووْؾ لووووووُف أكوووووو  إًذا أخَترَِمووووووْؽ  

 وُقووْؾ لووُف يف الَعووْرِف يووا هووذا أٓ 

 

 َتـوووووِزُن طـووووودي فُتِصوووووقَج َموووووْلَك  

 ففوووووووذِه َكَقاِصوووووووُج إفعوووووووانِ  

 

 َمثَّؾُتَفووووووا َفاحووووووُذ طؾووووووك تِؿَثووووووالِل 

ـْ َخاتَِؿوووُة الػعوووِؾ ألوووْػ    وإْن َتُؽووو

 

 َفْفووووَل طؾووووك ُسووووُؽقكَِفا ٓ َتخَتِؾووووْػ  

وووك أبوووق الّسوووعقدِ   َِ ـْ َير  تؼوووقُن لووو

 

 حّتووووووك َيووووووَرى َكَتووووووائَ  الُقطووووووقدِ  

 أحسـَت. بارك اهلل فقؽ. 
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طؾك باب الؽالم هـا طؾك إطراب الػعؾ الؿضارع، وسبؼ لـا طـدما تؽؾؿـا 

فع والـَّصب والجر والجزم، ٓ  الؿعرب والؿبـل أنَّ إحؽام اإلطرابقة وهل: الرَّ

تدخؾ طؾك الػعؾ الؿاضل، وٓ طؾك فعؾ إمر، فؾفذا طـد إطراهبؿا كؼقل: ٓ 

طرابل، ٓ رفع وٓ كصب وٓ جر وٓ إمحؾ لف مـ اإلطراب، يعـل لقس لفؿا حؽؿ 

ا الػعؾ الؿضارع فبعؽ سفؿا، يعـل يجب أن يدخؾف حؽؿ إطرابل، والذي جزم، وأمَّ

فع، والـَّصب، والجزم، سقاًء أكان معرًبا أم كان  يدخؾف مـ إحؽام اإلطرابقة: الرَّ

مبـقًّا، فنن كان الؿضارع معرًبا، قؾـا يف إطرابف: مرفقع، مـصقب، مجزوم، وإن كان 

يف محؾ جزم، وهذا  الؿضارع مبـقًّا، قؾـا يف إطرابف: يف محؾ رفع، يف محؾ كصب،

 شرحـاه يف الؿعرب والؿبـل.

فع والـَّصب والجزم، فؿتك  فنذا سلل  وقؾ : طرفـا أنَّ الؿضارع يدخؾف الرَّ

فع؟ ومتك يؽقن حؽؿف الـَّصب؟ ومتك يؽقن حؽؿف الجزم؟   يؽقن حؽؿف الرَّ

ففـا يجقب الحريري والـَّحقيقن طـ هذا السمال، فُقبقِّـقن متك يؽقن حؽؿف 

فع الـَّ   صب، ومتك يؽقن حؽؿف الجزم، ومتك يؽقن حؽؿف الرَّ

أنَّ الؿضارع إذا ُسبؼ بـاصٍب فحؽؿف الـَّصب، وإذا ُسبؼ  :وخ صة ذلؽ

فع، بـاًء طؾك  بجازٍم فحؽؿف الجزم، وإذا لؿ ُيسبؼ بـاصٍب وٓ بجازٍم فحؽؿف الرَّ

صب، ذلؽ ٓبد أن كعرف كقاصب الؿضارع: لؽل يؽقن الؿضارع بعدها حؽؿف الـَّ 

وأن كعرف الجقازم: لؽل يؽقن الؿضارع بعدها حؽؿف الجزم، فنذا لؿ يؽـ 

فع. الؿضارع بعد شلءٍ   مـ هذه الـَّقاصب أو الجقازم، فحؽؿف الرَّ

كؿا رأيتؿ لؿ يتؽؾؿ طؾك رفع الػعؾ الؿضارع، وإكَّؿا  - -والحريري 

الؿضارع هق  دخؾ مباشرة إلك الؽالم طؾك كصب الػعؾ الؿضارع: ٕنَّ رفع الػعؾ

إصؾ، وهق واضح، إذا لؿ يسبؼ بـاصب وٓ بجازم، فنن كان معرًبا، قؾـا: فعؾ 

مثال ذلؽ: لق  ،مضارع مرفقع، وإن كان مبـقًّا، قؾـا: فعؾ مضارع يف محؾِّ رفع

ـُ زيٌد أمام الؿسجد"قؾت:  ، لؿ ُيسبؼ بـاصٍب وٓ بجازم، أو "يسؽـ"، "يسؽ

ـُ أمام الؿسجد"قؾت:  ، لقس بجازم وٓ "زيد"سبؼ  "يسؽـ" ،"زيٌد يسؽ
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ـُ "بـاصب، أو قؾت:  لقست مـ كقاصب الؿضارع، ولقست  "إنَّ "، فـ"إن زيًدا يسؽ

مـ جقازم الؿضارع، هل تـصب آسؿ، لؽـ ما تـصب الػعؾ الؿضارع، أو قؾت: 

ـُ " ـُ أمام الؿسجد"أيًضا، أو قؾت:  "كان زيٌد يسؽ ، أو قؾت: "ضــت زيًدا يسؽ

ـُ زي" لقست مـ كقاصبف، وٓ مـ جقازمف، أو  "هؾ"فـ "ٌد أمام الؿسجد؟هؾ يسؽ

ـُ زيٌد؟" ـُ أمام الؿسجد"أو قؾت:  "أيـ يسؽ الـافقة لقست مـ  "ٓ"، "زيٌد ٓ يسؽ

ـُ أمام الؿسجد"الـقاصب وٓ الجقازم، أو قؾت:  ، أو قؾت: "جاء الذي يسؽ

ـُ أمام الؿسجد" فع،  هـا فعؾ مضارع "يسؽـ"، فـ"أكرمت رجاًل يسؽ حؽؿف الرَّ

 وهق معرب، كؼقل: فعؾ مضارع مرفقع: ٕكف لؿ يسبؼ بـاصب وٓ بجازم.

فع، كؼقلؽ:  ولق كان مبـقًّا، ولؿ يسبؼ بـاصب وٓ بجازم، فحؽؿف أيًضا الرَّ

مضارع لؿ يسبؼ بـاصب  "تسؽــ"يف  "تسؽـ"فـ "هؾ تسؽــ أمام الؿسجد؟"

فع، لؽـ كؼقل: فعؾ مضا رع يف محؾ رفع، أو قؾت مثاًل: وٓ بجازم، فحؽؿف الرَّ

َـّ أمام الؿسجد" َـّ "يف  "يسؽـ"، فـ"أخقايت يسؽ أيًضا فعؾ مضارع يف محؾ  "يسؽ

 رفع: ٕكَّف مبـل.

ـُ "، و"َكْعُبدُ "، [5]الػاتحة:  (ٿ ٿ ٿ ٿ)قال تعالك:   "َكْسَتِعق

ٿ )، أطقذ مضارع مرفقع، "أطقُذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿ"مرفقطان، تؼقل: 

ڀ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ)، [1]الػؾؼ:  (ٿ ٹ ٹ

، فؽؾ مضارع لؿ يسبؼ بـاصب [2 -1]البؼرة:  (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

فع.  وٓ بجازم فحؽؿف الرَّ

ة طؾك كقاصب الػعؾ الؿضارع، وطؾك جقازم الػعؾ حَ ؾؿُ والحريري تؽؾَّؿ يف ال

رط: ٕنَّ الؿضارع يف فعؾ  رط الؿضارع، وتؽؾَّؿ بعد ذلؽ طؾك أسؾقب الشَّ الشَّ

رط يؽقن حؽؿف الجزم، فقدخؾ يف جقاز الػعؾ الؿضارع،  مويف جقاب الشَّ

وإبقات التل قرأكاها قبؾ قؾقؾ كاكت يف كقاصب الػعؾ الؿضارع، فؾفذا كبدأ 

أن، "بالؽالم طؾك كقاصب الػعؾ الؿضارع، وهل طـد الحريري أربعة، وهل: 

 ، كؿا قال:"ولـ، وكل، وإذن
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ـْ فتـِصووُج الػعووَؾ الّسووؾق  َؿ أْن وَلوو

 

 وكوووووول وإن شوووووو   لَؽووووووْق  وإَذنْ  

 ، هذه إربعة هل التل تـصب الػعؾ الؿضارع."أن، ولـ، وكل، وإذن"إذن:  

يعـل بف الػعؾ الصحقح أخر، وسقليت الؽالم طؾك  "الػعؾ السؾقؿ"وققلف: 

 إطراب الؿضارع الؿعتؾ أخر.

هذا  "َأنْ "ن الـقن، و، بػتح الفؿزة وسؽق"َأنْ " فالـَّاصج إون طـده هق:

حرف كصٍب واستؼباٍل لؾؿضارع، كاصب: يـصب الؿضارع، استؼبال: يجعؾ زماكف 

آستؼبال، ٓ الحال، وهق كؿا سقليت حرف مصدري، وٓ ُيػصؾ بقـف وبقـ 

 الؿضارع بػاصؾ: لشدة اتصالفؿا.

، كحـ كريد أن كمخر الؽالم طؾك "أن"الحرف إول،  كعقد الؽ  ، فلققن:

 : ٕهنا أم الباب، والؽالم طؾقفا صقيؾ، فسـجعؾفا آخر الحروف، كبدأ بــ"أن"

: ٕن الؽالم طؾقفا قؾقؾ، فـؼقل: الحرف إول مـ كقاصب الػعؾ الؿضارع: "لـ"

 ."لـ"

هذا حرف كػِل، وكصٍب، واستؼباٍل لؾؿضارع، حرف كػٍل: يـػل الػعؾ،  "لـ"

لػعؾ لالستؼبال دون الحال، كلن وكصٍب: يـصب الػعؾ، واستؼباٍل: يخؾِّص زمان ا

، كػقت الذهاب، وكصبت الػعؾ، وجعؾت زماكف يف "لـ يذهب محؿدٌ "تؼقل: 

آستؼبال ٓ يف الحال، يعـل زمان التؽؾُّؿ، وهق أيًضا ٓ ُيػصؾ بقـف وبقـ الػعؾ 

ـْ أَزاَل قائًؿا"بػاصؾ، والحريري قد مثَّؾ لؾـصب بؾـ بؼقلف:   ."ول

لـ أخذَل "، وهل كثقرة وواضحة، كلن تؼقل: "لـ"الـَّصب بـ مـ أمثؾة

َـّ   (ڃ ڃ چ)، "الؿسؾؿقـ، إخقيت لـ يخذلقا، أخقايت لـ يخذل

 [72]الح : (ٺ ٺ ٺ)، [91]صف:  (ڇ ڇ ڇ ڇ)،  [85]يقسػ:

،  [36]مريؿ: (ٺ ٺ ٿ ٿ)، [95]البؼرة:  (ٿ ٿ ٿ)، 

 وهؽذا.

الؿعرب  وأما طالمات الـَّصب ففذه درسـاها بالتػصقؾ يف الؽالم طؾك

، "لـ أذهَب، ولـ كربَح "والؿبـل، وطرفـا أن طالمة الـَّصب إصؾقة هل: الػتحة، 
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هق: حذف  -وسقليت حديٌث خاٌص طـفا-وطالمة الـَّصب يف إفعال الخؿسة

، وهذه [95]البؼرة: (ٿ ٿ)، [72]الح :  (ٺ ٺ ٺ)الـقن، كحق: 

 هذا ُدرس مـ قبؾ. الػتحة طالمة الـَّصب قد تؽقن ضاهرة، وقد تؽقن مؼدرة،

، وهق حرف تعؾقؾ "كل"الـاصب الثاين مـ كقاصب الؿضارع: هق الحرف 

وكصب، حرف تعؾقؾ يعـل: معـاه، وكصب يعـل: طؿؾف، مثال ذلؽ أن تؼقل: 

 ."أتعؾؿ"هـا طؾؾت الؿجلء، وكصبت الؿضارع  "كل"، "كل أتعؾؿَ  ُت جئ"

وجئُت كل ": ، والحريري مثَّؾ لؾـصب بؼقلف[15]صف:  (چ ڇ ڇ)ققلف: 

 "هذا معتؾ أخر بالقاء، فـصبف بالػتحة  "ُتقلِل"، الػعؾ "ُتقلَِقـل الَؽَرامفْ 
َ

 ."ُتقلِل

فقبؼك طؿؾفا طؾك إصؾ، كحق:  "ٓ"طؾك الؿضارع الؿـػل بـ "كل"وتدخؾ 

رت كقال أتلخرَ " ]الحشر:  (ڳ ڳ ڱ ڱ)ُتؽتبان متصؾتقـ،  "ٓ"و  "كل"، و"بؽَّ

، فؼط مـ باب التـبقف، لؽـ "كقال"، و"كل"إبقات ، وقد ذكر الحريري يف [7

جئت كل أتعؾؿ، "، تؼقل: "ما"قد تتصؾ هبا  "كل"الذي يـبغل أن كـبف طؾقف هق أن 

 ؟"ما"حقـئذ إذا اتصؾت هبا  "كل"، فؿا حؽؿ "وجئت كقؿا أتعؾؿ

 فؾفا حالتان: "كل"بو "ما"كؼقن: إذا اتصؾ  

، فالؿضارع حقـئذ ٓبد أن يـتصب،  "كقؿا"بعد  "أن"أن تليت الحالة إولك:

، قال "جئت كقؿا أن أتعؾَؿ، جئت لؽقؿا أتعؾؿَ "، كلن تؼقل: "أن"فقـتصب بـ

 الشاطر:

فؼالووو  أكوووؾ الـووواس أصوووبح  

 ماكحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

 

 لسوووواكؽ كقؿووووا أن تغوووور وتخوووود  

 هذه الحالة واضحة. 

، "كل"، فقجقز لؽ أن تـصب بـ"كقؿا"بعد  "أن"أن ٓ تليت  الحالة الثاكقة:

ل ُتعؿؾفا، وهذا هق إكثر، ويجقز أن هتؿؾفا، فال تـصب هبا، وهذا قؾقؾ، يعـ

 ، وقال الشاطر:"جئت كقؿا أتعؾؿَ "فاإلطؿال كلن تؼقل: 

 ولؼوووووووووود لحـوووووووووو  لؽووووووووووؿ 

 

 لؽقؿووووووووووووووووووووا تػفؿووووووووووووووووووووقا 

وطد  إطؿالفا قؾقؾ، لؽـف وارد، فقؽقن الؿضار  بعدها إذن حقـ ذ مرفقًطا،  
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 ، ومـف ققن الشاطر:"ج   كقؿا أتعؾؿُ "

 إذا أكووو  لوووؿ تـػوووع فضووور فنكؿوووا

 

وووك الػتوووك كقؿوووا يضووور  ويـػوووعُ    يرجَّ

 ."إذن"اكتفقـا مـ كاصبقـ، كـتؼؾ إلك الـاصب الثالث، وهق:  

هذا طؿؾف، وجقاب: هذا معـاه، ما  وهق حر  كصج وجقاب، حر  كصج:

 معـك كقكف حرف جقاب؟ 

ن يؼقم حرف جقاب، معـك ذلؽ أكف ٓبد أ حرو  الجقاب كثقرة، فنذا ققؾ:

ًبا طؾقف وجقاًبا لف، كلن تؼقل مثاًل:  م، يؽقن هذا الؽالم مرتتِّ سقف "طؾك كالٍم متؼدِّ

م، وجقاًبا لف، "يزورك محؿٌد هذه الؾقؾة ، فلكت تؼقل بـاًء طؾك هذا الؽالم الؿتؼدِّ

م، "إذن ُأكرَم محؿًدا"وكتقجًة لف، تؼقل:  ، إذن جاءت هـا جقاب لؽالم متؼدِّ

، "أن يتحد الؿسؾؿقن - -أدطق اهلل"عدها. تؼقل مثاًل: فـصبت الؿضارع ب

 ، وهؽذا."إذن يـتصروا"فلققل: 

 ، مشروا بث عة شروا: "إذن"وكصج الؿضار  بو

أن يؽقن زمـ الؿضارع آستؼبال ٓ الحال، آستؼبال يعـل  الشرا إون:

الؿضارع الزمـ أيت بعد وقت التؽؾُّؿ، الحال يعـل زمـ التؽؾُّؿ، فقشرتط يف 

 ، أن يؽقن زماكف آستؼبال."إذن"الؿـصقب بـ

 يف صدر الجقاب، يف صدر جؿؾة الجقاب. "إذن"أن تؽقن  الشرا الثاين:

، وبقـ الؿضارع بػاصؾ، كحق يؼال "إذن"أن ٓ ُيػصؾ بقـ  الشرا الثال :

، "سلجتفد إن شاء اهلل تعالك"، تؼقل: "إذن أكرَمَؽ "، كؼقل: "سقف آتقؽ"لؽ: 

، تؼقل: "إذن كؾتؼل طـده"، أققل: "سلذهب الؾقؾة إلك فالن"، "إذن تـجَح " فلققل:

، "كدطق اهلل أن يتحد الؿسؾؿقن"، "إذن يتبخرَ "، فلققل: "ارتػعت حرارة الؿاء"

 ، وهؽذا."إذن يـتصروا"كؼقل: 

فنذا كان زمان الؿضارع الحال، فنذن تعؿؾ أو ُتفؿؾ؟ ُتفؿؾ، والؿضارع بعدها 

، "إين أحبُّؽ"مـصقًبا، مثال ذلؽ لق قؾت لل مثاًل: أكت تؼقل لل:  يؽقن مرفقًطا ٓ

، هؾ ضـؽ "الظـ"كـظر لـ "، أو إذن أضـَُّؽ صادًقا؟"إذن أضـََّؽ صادًقا"فلققل لؽ: 
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أو كـت تحب هذا  "إين أحبؽ؟"أكت ما ُوجد إٓ بعد أن قال لؽ هذا الؿتؽؾؿ 

ًضا، ٓ أكت تظـ صدقف يف هذا إمر فقف يف أثـاء الؽالم؟ وربؿا قبؾ الؽالم أي

، أكت تظـ ذلؽ، إذن فظـؽ لؿ "إين أحبؽ"الؽالم يف أثـاء كالمف، وهق يؼقل: 

يحصؾ بعد زمـ التؽؾُّؿ، وإكؿا كان مقجقًدا يف أثـاء زمـ التؽؾُّؿ، إذن زماكف الحال 

 أو آستؼبال؟ الحال، تؼقل: إذن أضـَُّؽ صادًقا.

، يـتصب: ٕن "إذن تـجح"، لق قؾت: "سلجتفد يف دروسل"لق قؾ  مثً : 

إذن أطؾؿؽ "، فؼؾت: "سلجتفد يف دروسل"الـجاح يف الؿستؼبؾ، لؽـ لق قؾت: 

طؾك ذلؽ، طؾؿل أكؽ قادر طؾك ذلؽ، ما حدث إٓ بعد ما قؾت إين  "قادًرا

مقجقد، يف أثـاء ققلؽ:  "إين سلجتفد؟"سلجتفد، أو كان مقجقًدا يف أثـاء ققلؽ: 

 طؾك ذلؽ، وهؽذا. "إذن أطؾُؿَؽ قادًرا"ذن هذا حال، فرتفع، ، إ"إين سلجتفد"

ًٓ طـ  أيًضا ُتفؿؾ، يؼقلقن:  "إذن"بػاصؾ، فـ "إذن"لق كان الؿضارع مػصق

هل طامؾ ضعقػ، فنذا فصؾ بقـفا وبقـ الؿضارع يبطؾ طؿؾفا، ويعقد الؿضارع 

فع، مثاًل لق قؾت:  قرتػع: ٕن ، ف"إذن أكا أكرُمؽ"، فؼؾت: "سقف آتقؽ"إلك الرَّ

، فلققل: "سلجتفد إن شاء اهلل"وبقـ الؿضارع،  "إذن"هذا اسؿ فصؾ بقـ  "أكا"

إذن "، فلققل: "أدطق اهلل أن يتحد الؿسؾؿقن"، لق قؾت مثاًل: "إذن أكت تـجُح "

 ، هذا حرف التسقيػ فصؾ، وهؽذا."إذن سقـتصرون"، أو "سقف يـتصرون

لػقاصؾ الضعقػة، كالؼسؿ، وشبف إٓ إذا كان الػاصؾ بقـ إذن والؿضارع مـ ا

الجؿؾة، والـداء، هذه فقاصؾ ضعقػة: ٕن العرب تتصرف فقفا كثقًرا مـ حقث 

يا محؿد إين أحبَؽ، إين يا محؿٌد أحبَؽ، إين "التؼديؿ والتلخقر، لؽ أن تؼقل مثاًل: 

، تضعفا يف أي مؽان، ففذه فقاصؾ ضعقػة: ٕن العرب كثر "أحبَؽ يا محؿدُ 

مـ حقث التؼديؿ والتلخقر، فؾق كان الػاصؾ واحًدا مـ هذه الػقاصؾ  تصرففا فقفا

؟ ٓ، صقب هؾ تعؿؾ وجقًبا؟ ٓ، كؼقل: حقـئذ "إذن"الضعقػة، هؾ يبطؾ طؿؾ 

يجقز إطؿالفا: ٕن الػاصؾ ضعقػ، ويجقز إهؿالفا: لقجقد هذا الػاصؾ، مثال 

، "أو أكرُمؽإذن واهلل أكرَمؽ، "، أققل: "سقف آتقؽ"ذلؽ: لق قؾت مثاًل: 
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سلذهب الؾقؾَة إلك "، "إذن يا زيُد تـجُح وتـجَح "، أققل: "سلجتفد إن شاء اهلل"

 "، أققل: "فالن
َ

، "كدطق اهلل أن يتحد الؿسؾؿقن"، "إذن طـده كؾتؼل، أو كؾتؼل

 ، وهؽذا. "إذن بعقن اهلل يـتصروَن، أو يـتصروا"فلققل: 

 : ◙ -قان حسان بـ عاب 

 إذن واهلل كووووووووورمقفؿ بحووووووووورب

 

 تشووقج الطػوووؾ موووـ قبوووؾ الؿشوووقج 

م شلء  "إذن"إذا لؿ تتصدر   جؿؾتفا، يعـل لؿ تلِت يف أول الجؿؾة، وإكؿا تؼدَّ

فع.  "إذن"مـ الجؿؾة طؾقفا، فنن  أيًضا ُتفؿؾ ويبطؾ طؿؾفا، ويعقد الػعؾ إلك الرَّ

سلجتفد إن شاء "، "أكا إذن أكرمؽ"، فلققل: "سقف آتقؽ"مثال ذلؽ لق قؾت: 

طـده إذن "، فلققل: "سـذهب الؾقؾة إلك فالن"، "أكت إذن تـجُح "ل: ، تؼق"اهلل

 ، وهؽذا."بنذن اهلل إذن يـتصرون"، أققل: "كدطق اهلل أن يتحد الؿسؾؿقن"، "كؾتؼل

 وقد مثَّؾ الحريري لـصج الؿضار  بنذن بؼقلف:

ـْ َيُؼووْؾ إين َسل َشووك َحَرَمووْؽ   وموو

 

 فُؼووووووْؾ لووووووُف أكوووووو  إًذا أخَترَِمووووووْؽ  

 الؿثان تـبقفان:ويف هذا  

، وهذا "فُؼْؾ لُف إين إًذا أخَتِرَمْؽ "ة: حَ ؾؿُ جاء يف بعض كسخ ال التـبقف إون:

رة، فحقـئذ يجب إهؿالفا، ٓ  خالف مذهب الحريري: ٕن إًذا حقـئذ غقر متصدِّ

ًٓ لـصب الؿضارع بـ ، والصقاب هل الـسخة إخرى "إذا"إطؿالفا، فال تصؾح مثا

 ."أخَتِرَمْؽ  فُؼْؾ لُف أكت إًذا"

، وهذه لفا وجف، "إًذا أحَتِرَمْؽ "أكف جاء يف بعض كسخ الؿؾحة:  والتـبقف الثاين:

، يعـل: أدخؾ يف حؿايتؽ ويف كرامتؽ، فقؼقل: "سلغشك حرمؽ"طؾك أن معـك 

: ٕن الظاهر مـ ققلف: "إًذا أخَتِرَمْؽ "، لؽـ الظاهر هل كسخة "إذن أحرتمؽ"

إًذا "يعـل أكتفؽ حرمؽ وكحق ذلؽ، فؾفذا يؼقل:  أن الؿعـك: "أغَشك َحَرَمْؽ "

 يعـل ُأْهؾَِؽَؽ. "أخَتِرَمْؽ 

م طؾك  القاو أو الػاء، واو العطػ أو فاء العطػ،  "إذن"إٓ إذا كان الؿتؼدِّ

مفؿا ضعقػ،  فحقـئذ يجقز إطؿالفا وإهؿالفا، يجقز إطؿالفا: ٕن القاو والػاء تؼدُّ
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رة، مثال ذلؽ مثاًل لق قؾت: ويجقز إهؿالفؿا: ٕكف إًذا لقست مت سلزورك "صدِّ

، وهذا حرف ططػ، صقب "رَمَؽ كسلستؼبؾَؽ، وإًذا ُأكرُمَؽ، أو أ"، فلققل: "الؾقؾة

رة يف جؿؾتفا،  "إذن"يف أولفا، فـ "إذن"بعدها جؿؾة، هذه الجؿؾة جاءت  متصدِّ

 لؽـفا مسبققة بقاو العطػ، فقجقز إطؿالفا وإهؿالفا.

، "سلساطده، فنذن يـجُح، أو يـجَح "، فلققل: "ه السـةزيٌد مجتفٌد هذ" تؼقن:

فع هق إكثر يف كالم العرب وإحسـ، قال پ ):  -وإهؿالفا والرَّ

، (وإذا ٓ يؾبثقا)، ويف قراءة شاذة: [76]ا سرا :  (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 (ٿ ٿ ٿ)، ويف قراءة شاذة: [52]الـسا :  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)وقال: 

 .[52]الـسا :

 ، كقػ ُتؽتب؟ بالـقن؟ أم بللٍػ وتـقيـ كصب؟"نإذ" هـا مؾحقضة:

أهنا ُتؽتب بللٍػ وتـقيـ كصب، وهذا مذهب  مذاهج، الؿذهج إون:

 الجؿفقر، وطؾقف ُكتبت الؿصاحػ.

أهنا ُتؽتب بالـقن مطؾًؼا، وهذا ققل بعض العؾؿاء، كالؿربِّد،  والؼقن الثاين:

 وابـ طصػقر.

كصبت الؿضارع، يعـل إن تقافرت فقفا  أهنا ُتؽتب بالـقن إن والؿذهج الثال :

شروط الـَّصب الثالثة، وُتؽتب بإلػ وتـقيـ الـَّصب إذا لؿ تـصب الػعؾ 

 الؿضارع، وهذا ققل بعض الؿتلخريـ.

 ؟"إًذا"كقػ كؼػ طؾك كؾؿة 

فجؿقع الؼراء متػؼقن طؾك أن الققػ طؾقفا يؽقن بإلػ، فنذا ُوصؾت تؽقن  

، وأجاز بعض العؾؿاء كابـ طصػقر الققػ [52]الـسا :  (ٿ ٿ ٿ)بالـقن، 

 طؾقفا بالـقن.

 .فهذا الحرف الثالث اكتفقـا مـ

، "َأنْ "كـتؼؾ لؾحرف الرابع، وهق إخقر مـ كقاصب الػعؾ الؿضارع، وهق: 

بػتح الفؿزة وسؽقن الـقن، قؾـا هذا حرٌف مصدريٌّ كاصٌب لؾػعِؾ  "َأنْ "أم الباب، 
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يـصب الػعؾ الؿضارع، ومصدري كؿا سقليت،  الؿضارِع، كاصٌب: يعـل طؿؾف،

أحبُّ أن "يعـل يـسبؽ مـف ومـ الؿضارع مصدٌر مـسبؽ، مثال ذلؽ أن تؼقل: 

َـّ يا صالبات، أحبُّ أن ٓ "، أو "أحبُّ أن تتعؾؿقا"، أو "أتعؾؿَّ  أحبُّ أن تتعؾؿ

أن ٓ  "أحبُّ  "يبؼك طؿؾفا "ٓ"طؾك فعؾ مضارع مـػل بـ "أن"، لق دخؾت "هتؿؾ

ۋ ۋ ۅ )، [15]يقسػ:  (ڑ ک ک ک کگ)هتؿَؾ، وأحبُّ أن ٓ هتؿؾقا، 

 ، وهؽذا.[75] :  (ۅ

، "تؼقُل أبغل يا فَتك أْن تذهَبا"، بؼقلف: "أن"والحريري مثَّؾ لـصب الؿضارع بـ

 أن تذهب.

، يعـل يـسبؽ مـفا ومـ الػعؾ بعدها مصدر،  "َأنْ "إِنَّ  ققلـا: حرٌف مصدريٌّ

يؼع مققع الؿصدر الصريح، وكذلؽ يف إطرابف، والتعامؾ وهذا الؿصدر الؿـسبؽ 

 ، و"جؾقسؽ"، كؼقلؽ: "أن تجؾس"، و"ذهابؽ"كؼقلؽ:  "أن تذهب"معف، فـ

، يف الؿعـك واإلطراب، وإن كاكت هـاك فروق "اجتفادك"، كؼقلؽ: "أن تجتفد"

 "دققؼة مـ حقث الؿعـك، فتؼع مثاًل مبتدًأ، تؼقل: 
َّ

ل ، يعـ"أن تجتفَد أحبُّ إلل

" 
َّ

؟ اجتفادك، صقب "اجتفادك أحبُّ إلل
َّ

، أيـ الؿبتدأ يف ققلؽ: اجتفادك أحبُّ إلل

؟ أن تجتفد، 
َّ

هذه مصدر  "أن تجتفد"أيـ الؿبتدأ يف ققلؽ: أن تجتفد أحبُّ إلل

، "أن تجتفد"مـسبؽ، والؿصدر الؿـسبؽ كقع مـ أكقاع إسؿاء، فالؿبتدأ ققلؽ: 

 .[181]البؼرة:  (ک ک ک گگ)قال تعالك: 

الؿطؾقب أن تحػظ "وتؼع خربًا، هذا الؿصدر الؿـسبؽ يؼع خربًا، كؼقلؽ: 

، يعـل "يخقػـل أن تؼػ طؾك السقر"، وتؼع فاطاًل، كحق: "حػظؽ"، يعـل "الؼرآن

 (ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷)، قال تعالك: "وققفؽ"

ًٓ بف، كحق: أحبُّ أن تجتفد، [16]الحديد:  (ڱ ڱ ڱ)، وتؼع مػعق

، "طاهدت طؾك أن أجتفد"تؼع يف محؾ جر بحرف الجر، كحق ، و[79]الؽفػ:

يقم "، يعـل "سلزورك يقم أن تعقد مـ السػر"وتؼع يف محؾ جر باإلضافة، كحق: 

 ، وهؽذا."طقدتؽ
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الؿصدرية هذه تدخؾ طؾك الؿضارع، فؿاذا تعؿؾ؟ تـصبف، وتدخؾ  "أن"و

فرحت "، تؼقل: طؾك الػعؾ الؿاضل، فال تعؿؾ شقًئا، وٓ تغقر زماكف طـ الؿضل

 ، يعـل بعقدة الحؼ إلك أهؾف."بلن طاد الحؼ إلك أهؾف

تـصج الػعؾ الؿضار  أ  ٓ؟ تـصبف إذا كاك  مصدرية، فقفا تػصقؾ،  "َأنْ "

ص كصج الػعؾ الؿضار  بو فـؼقن: أن مع الػعؾ الؿضار  لفا ع عة  "َأنْ "فـؾخل

 أحقان:

يؼقـ، فتؽقن حقـئذ الؿخػػة  أن يؼع قبؾفا ما يدل طؾك طؾؿ أو الحالة إولك:

الؿصدرية الـاصبة، يعـل الؿضارع يؽقن بعدها  "َأنْ "الثؼقؾة، وٓ تؽقن  "أنَّ "مـ 

طؾؿُت أكف يؼقُم "، يعـل "طؾؿُت َأْن يؼقُم محؿدٌ "مرفقًطا ٓ مـصقًبا، كحق: 

، قال "رأيُت أكف"، يعـل "رأيُت أن يؼقُم محؿدٌ "، وٓ يصح الـَّصب هـا، "محؿدٌ 

، يعـل طؾؿ أكف سقؽقن، وقال: [35]الؿزمؾ:  (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ)ك: تعال

 ، يعـل أكف ٓ يرجع.[89]صف:  (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

، ما يدل طؾك ضـ، أو رجحان، فحقـئذ يجقز "َأنْ "أن يؼع قبؾ  الحالة الثاكقة:

 "أنَّ "مصدريًة كاصبًة لؾؿضارع، ويجقز أن تجعؾفا مخػػة مـ  "َأنْ "أن تجعؾ 

محؿٌد ضــُت أن "الؿضارع بعدها مرفقًطا ٓ مـصقًبا، كؼقلؽ: الثؼقؾة، فقؽقن 

محؿٌد ضــت أن "، صقب إذا رفعـا: "أن يؼقمُ "ويجقز  "أن يؼقمَ "، يجقز "يؼقم

، صقب ولق "محؿٌد ضــُت أكف يؼقمُ "الثؼقؾة، يعـل  "أنَّ "مخػػة مـ  "َأنْ "، فـ"يؼقمُ 

محؿٌد ضــُت "بؽ، يعـل جعؾـاها مصدرية كاصبة، فالؽالم طؾك تؼدير مصدر مـس

 ، وهؽذا."ققاَمفُ 

فع؟ وكالهؿا جائز،  ٍـّ أن رجحان الـَّصب أم الرَّ أيفؿا أفضؾ بعدما دلَّ طؾك ض

إٓ أن الـَّصب هق إكثر وإرجح، ولفذا اتػؼ الؼراء طؾقف يف ققلف تعالك: 

، وُقِرَأ [3]العـؽبقت:  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 .(ٻ ٻ ٻ)، و  [71ائدة:]الؿ (ٱ ٻ ٻ ٻ)بالقجفقـ: 

ما يدل طؾك طؾؿ ويؼقـ،  "أن": أٓ يؼع بعد "َأنْ "لؾؿضارع بعد  الحالة الثالثة
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ٍـّ وُرجحان، ففذه  الؿصدرية الـاصبة، الؿضارع بعدها  "أن"وٓ ما يدل طؾك ض

 ."أحبُّ أن تذهَب، ويعجبـل أن تجتفدَ "مـصقب، كإمثؾة التل ذكركاها مـ قبؾ. 

 الؿصدرية. "َأنْ "الـَّصب بـففذا ما يتعؾؼ ب

أم كقاصب الػعؾ الؿضارع، هل أكثرها  لهل أم الباب، ه "َأنْ "يؼقلقن 

، ومـ أمقمتفا أهنا تـصب الػعؾ الؿضارع ضاهرًة ومضؿرة، ضاهرة  ًٓ استعؿا

. مضؿرة يعـل محذوفة، فؿـ ققهتا "أحبُّ أن تجتفدَ "واضح، ضاهرة يف الؽالم، 

 . أهنا تـصب وهل مضؿرة محذوفة

 متك تـصج وهل مضؿرة محذوفة؟ 

 يف مقاضع ذكرها الحريري.

بعد ٓم التعؾقؾ، ٓم التعؾقؾ هذا حرف جر وتعؾقؾ، كؼقلؽ:  الؿقِع إون:

الالم معـاها التعؾقؾ، لؿاذا جئت؟ وهل حرف جر، وكعرف أن  "جئت ٕتعؾؿَ "

بالالم، حروف الجر تجر آسؿ الذي بعدها، أيـ آسؿ الذي بعدها؟ الذي اكجر 

، "أن أتعؾَّؿَ "ُمضؿرة محذوفة،  "َأنْ "مـصقب بـ "أتعؾَّؿ"قالقا: إن الػعؾ الؿضارع 

والؿضارع مصدر مـسبؽ، والؿصدر الؿـسبؽ اسؿ أو فعؾ؟ اسؿ، وهق  "أن"و

الذي اكجرَّ بالالم، يعـل أن الالم يف الحؼقؼة لؿ تدخؾ طؾك الؿضارع أتعؾََّؿ، وإكؿا 

الؿضؿرة الؿحذوفة، والؿضارع  "َأنْ "سبؽ، مـ دخؾت طؾك هذا الؿصدر الؿـ

 .[11]الـحؾ:  (ٹ ٹ)، قال تعالك: "أن"الؿـصقب هبا، يعـل بـ

لـصب الؿضارع بَلْن مضؿرة محذوفة: بعد ٓم الجحقد، ٓم  الؿقِع الثاين

الجحقد هل أيًضا ٓم الجر، إٓ أهنا حرف جر وكػل، بعد ما كان أو بعد لؿ يؽـ، 

، بعد ما كان أو لؿ يؼقلقن: بعد كقٍن 
ٍّ

، إذا جاءت الالم هذه بعد كقن مـػل
ٍّ

مـػل

ما كان "يؽـ، يسؿقهنا ٓم الجحقد، ما معـك الجحقد؟ يعـل الـػل، كؼقلؽ: 

رَ  ، يسؿقهنا ٓم الجحقد، "ما كان"، هذه الالم ووقعت بعد "محؿٌد لقتلخَّ

داخؾة مضؿرة، والالم هذه  "أن"والؿضارع بعدها مـصقب، مـصقب بؿاذا؟ بـ

الؿضؿرة الؿحذوفة، والؿضارع الؿـصقب هبا،  "أن"طؾك الؿصدر الؿـسبؽ مـ 
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 (ۀ ہ ہ ہ ہ)، [179]آن طؿران:  (ہ ھ ھ ھ ھ)قال تعالك: 

 .[127]الـسا : 

وهاتان ال مان: ٓ  التعؾقؾ، وٓ  الجحقد، داخؾتان يف ققن الحريري يف تعداد 

 الـقاصج: 

ـَ َتبَتوووودي بالَؽسوووورِ   والوووو ُ  حووووق

 

 كؿثووووووِؾ مووووووا َتؽِسووووووُر ُٓ  الجوووووورل  

 ويف كسخة أوِح: 

ـَ َتبَتوووودي بالَؽسوووورِ   والوووو ُ  حووووق

 

ووووووورت ُٓ  الجووووووورل    وهووووووول إذا فؽَّ

 "حتك"، و"حتك"الؿضؿرة الؿحذوفة: بعد  "أن"لؾـصب بـ الؿقِع الثال  

، "حتك أتعؾَّؿَ  ُت جئ"أيًضا مـ حروف الجر، وهل حرف جرٍّ وتعؾقٍؾ وغايٍة، كحق: 

، "ُصؿ حتك تغرب الشؿس". "كل أتعؾؿ ُت جئ"رف تعؾقؾ، يعـل هـا ح "حتك"

ہ ہ ہ ہ ھ )هـا حرف غاية أو حرف تعؾقؾ؟ غاية. قال تعالك:  "حتك"

هـا غاية أو تعؾقؾ؟ أو تحتؿؾ القجفقـ؟  "حتك" [9]الحجرات:  (ھ ھ ھے

قاتؾقها إلك أن "، والغاية يعـل "قاتؾقها كل تػلء"تحتؿؾ القجفقـ، تعؾقؾ يعـل 

 ."ءتػل

، "وِسرُت حتك َأدُخَؾ الَقَؿاَمفْ "بؼقلف:  "حتك"والحريري مثَّؾ لؾـصب بـ

 يف مثالف حرف غاية. "حتك"و

إلك "التل بؿعـك  "أو"لؾـصب بلن الؿضؿرة: إذا جاءت بعد  الؿقِع الرابع

، وهذا أسؾقب بالغل لطقػ، أو الؿشفقر فقفا أهنا حرف ططػ، "إٓ أن"أو  "أن

سلطقد "، كلن تؼقل مثاًل: "إٓ أن"، أو "إلك أن"ثال بؿعـك لؽـ تليت يف هذا الؿ

، أكا هـا ما ُأخقِّر، يعـل لقس حرف ططػ لؾتخققر، أفعؾ هذا أو "الشرح، أو تػفؿقا

ٓزم الؿسجد أو "، ومثؾ: "سلطقد الشرح إلك أن تػفؿقا"هذا، ٓ، وإكؿا أققل: 

إلك أن تحػظ الؼرآن. ، ٓ أخقُّرك، وإكؿا أققلؽ: ٓزم الؿسجد "تحػظ الؼرآن

سلفتح الباب أو "، يعـل إلك أن أدرك. "ـكٕستسفؾـ الصعب أو أدرك الؿُ "

، يعـل سلفتح الباب إلك أن يـؽسر، أو إٓ أن يـؽسر؟ إٓ أن يـؽسر: ٕكف "يـؽسر
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، يعـل إلك أن أو إٓ أن؟ أو تحتؿؾ "سلضربؽ أو تعتذر" ،إذا اكؽسر ما يـػتح

ـْ أَزاَل قائًؿا أو َترَكَبا"مثال الحريري، قال:  القجفقـ؟ تحتؿؾ القجفقـ، ، هـا "ول

ـْ أَزاَل قائًؿا إلك أن َترَكَبا"لقست طاصػة، وإكؿا بؿعـك   ."ول

، "وَيـِصُب الِػعَؾ بلْو وحتَّك"والحريري ذكر كصب الؿضارع بحتك وأو بؼقلف: 

واو الؿعقة، مضؿرة إٓ بعد فاء السببقة، و "أن"لؿ يبؼ لـا مـ مقاضع الـَّصب بـ

سـذكره يف الدرس الؼادم: ٕن وقت هذا الدرس قد  -إن شاء اهلل-وهذا الؿقضع

ر، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا  - -اكتفك، وكحؿد اهلل طؾك ما يسَّ

 محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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ُ
زض

َّ
  انعادض ٔانثالثٌٕاند

﷽  
والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف الحؿد هلل رب العالؿقـ، 

 وأصحابف أجؿعقـ 

 أما بعد.

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاكؿ اهلل وبقَّاكؿ يف الدرس السادس 

، وكحـ - -ة اإلطراب لؾحريري البصريحَ ؾمُ والثالثقـ مـ دروس شرح 

ثالثقـ وأربعؿائة يف لقؾة آثـقـ، السابع مـ شفر ربقع أخر، مـ سـة تسع و

 وألػ، يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة، وهذا الدرس ُيعؼد يف مديـة الرياض.

يف الدرس الؿاضل كـا قد تؽؾؿـا طؾك كقاصب الػعؾ الؿضارع، ويف هذا 

سـؽؿؾ الؽالم طؾك كقاصب الػعؾ الؿضارع: ٕهنا لؿ تـتف،  -إن شاء اهلل-الدرس

ة، وكتؽؾؿ طؾك جقازم الؿضارع، فـبدأ بباقل وكتؽؾؿ أيًضا طؾك إفعال الخؿس

 الؽالم طؾك كقاصب الػعؾ الؿضارع.

أن، ولـ، "الدرس الؿاضل طرفـا أن كقاصب الػعؾ الؿضارع أربعة، وهل: 

، وٕهنا أمفا وأققاها يف العؿؾ، ففل "أن"، وأم هذه الـقاصب هل "وكل، وإذن

أحب أن "، أو "تفدَ أحب أن تج"تعؿؾ ضاهرة ومضؿرة، تعؿؾ ضاهرة كؼقلـا: 

 - -، وتعؿؾ مضؿرة أي محذوفة، يف مقاضع، ذكرها الحريري"تجتفدُ 
 فذكر أهنا ُتحذف وتعؿؾ الـصب يف الؿضارع بعد ستة أحرف، فالحرف 

 ٓم التعؾقؾ،  إون:

 ٓم الجحقد،  والثاين:
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، وهذه "إٓ أن"، أو "إلك أن"حتك، والرابع: أو التل بؿعـك  والثال :

  الدرس الؿاضل.شرحـاها يف

، وهؿا فاء السببقة، وواو الؿعقة، فاء السببقة بؼل الحرفان الخامس والسادس

مضؿرة إذا وقعتا بعد كػٍل أو صؾٍب،  "أن"وواو الؿعقة يـتصب الؿضارع بعدهؿا بـ

 وهذا هق ققل الحريري: 

 والَػوواُ  إْن جووا ْت جووَقاَب الـَّفوول

 

 وإموووورِ والَعووووْرِف مًعووووا والـَّػوووول 

 َجووقاِب لقووَ  لوول وَهووْؾ فَتووك ويف 

 

ووووووك ومَتووووووك  ـَ َمْغووووووَداَ  وأكَّ  وأيوووووو

 والقاُو إْن جوا ْت بؿعـَوك الَجؿوعِ  

 

 يف صؾوووووِج الؿووووولمقِر أو يف الَؿـوووووعِ  

إذن فالؿضارع إذا وقع بعد فاء السببقة، أو واو الؿعقة إذا سبؼتا بـػٍل، أو صؾٍب،  

قب فاء السببقة وواو ، هذا إسؾ"لؿ تجتفد فتـجح"الـػل معروف، كلن تؼقل: 

الؿعقة واكتصاب الؿضارع بعدهؿا أسؾقب لطقػ مـ أسالقب الؾغة العربقة، يليت 

 الػعؾ الؿضارع جقاًبا لـػٍل أو صؾٍب، ما معـك وققطف جقاًبا؟ 

أكف يليت معتؿًدا وقائًؿا وجزاًء  هذا شرحـاه يف الدرس الؿاِل، جقاًبا يعـل:

الذي يرتتب طؾك هذا الؽالم السابؼ ويـبـل طؾقف ـًقا طؾك كالٍم سابٍؼ، بوجقاًبا وم

هق هذا الػعؾ الؿضارع، إذا أتقت بالجقاب، وبالجزاء، وبالـتقجة، كتقجة الؽالم 

م طؾك هقئة فعؾ مضارع، وهذا الػعؾ الؿضارع مسبقق بػاء السببقة أو واو  الؿتؼدِّ

، "لؿ تجتفد"، "لؿ تجتفد فتـجَح "الؿعقة، فنن الؿضارع يـتصب، كلن تؼقل مثاًل: 

الطالُب ٓ يفؿُؾ "هذا الػعؾ الؿـػل، فؾفذا لـ يتسبب لؽ هذا يف الـجاح فتـجَح. 

جؿؾة فعؾقة خرب الؿبتدأ، ثؿ بـقت طؾك  "ٓ يفؿُؾ "مبتدأ، و "الطالُب "، "فقـجَح 

، صقب كتقجة طدم اإلهؿال أكف ٓ يتسبب يف الـجاح، قال "ٓ يفؿؾ"هذا الؿـػل، 

،  [26]فاصر: (ے)، صقب الـتقجة؟  [26]فاصر: (ھ ھ ھ)تعالك: 

 .[26]فاصر:  (ھ ھ ھ ے)

، "وما طؾقَؽ َطتُبُف َفُتْعَتَبا"ومثال الحريري لؾؿضارع الؿـتصب بعد الـػل ققلف: 

 أي: ما طؾقؽ طتب هذا الشخص فتالم بسببف، ففذا هق الـػل.
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دل طؾك وأما الطؾب فالؿراد بف كؿا أشار الحريري، يف إبقات السابؼة، كؾ ما 

 مطؾقب.

 الؽ   يف الؾغة العربقة ويف الؾغات طؿقًما:

، "محؿٌد قائٌؿ، جاء محؿد، ذهب محؿد"إما أن يؽقن خرًبا ُتخرب طـ شلء، 

 هذا إخبار.

وإما أن ٓ يؽقن إخباًرا، يؽقن إكشاء، يعـل تـشئ أكت الؽالم إكشاًء، ولقس 

 تخرب طـ شلء حدث، أو سقحدث.

 وهذا اإلكشاء:

 قن صؾبقًّا، يعـل تطؾب بف شقًئا مـ الؿستؿع.إما أن يؽ

 أو ٓ يؽقن صؾبقًّا.

، يعـل تطؾب مـف أن يػعؾ الجؾقس، هذا إكشاء "اجؾس" فالطؾج كلن تؼقن:

، تطؾب مـف طدم الجؾقس، وكذلؽ آستػفام، "ٓ تجؾس"صؾبل، أو تؼقل: 

اب، آستػفام صؾب: ٕكف صؾب الػفؿ، أو صؾب الجق "هؾ سافر محؿد؟"تؼقل: 

لقت محؿًدا "ومـ الطؾب كذلؽ التؿـل،  "هؾ سافر محؿد؟"ما جقاب سمالل؟ 

: ٕكؽ تتؿـك هذا الشلء، تطؾب وققطف طؾك سبقؾ التؿـل، وكذلؽ "يـجح

، وكذلؽ العرض، طـدما تعرض إمر طؾك إكسان "لعؾ محؿًدا يـجح"الرتجل، 

ؾب مـف ، تعرض طؾقف الجؾقس، تط"أٓ تجؾس"، تؼقل: "أٓ"بحرف العرض 

، "هالَّ "، حرف التحضقض "هالَّ تجؾس"الجؾقس لؽـ برفؼ، أو التحضقض، 

 وهق طرض إمر، ولؽـ بشلء مـ الشدة.

أن الؿراد بالطؾب ثؿاكقة أشقاء: إمر، والـفل، وآستػفام،  والخ صة:

 والدطاء، والتؿـل، والرتجل، والعرض، والتحضقض، كلخذها واحًدا واحًدا.

: اجتفد، صقب ما كتقجة آجتفاد؟ الـجاح، لؽـ هات الـجاح إمر، كلن تؼقل

طؾك هقئة فعؾ مضارع، فتؼقل: تـجح، ضع قبؾ تـجح فاًء، أو واًوا، لـدخؾ يف هذا 

، "اجتفد وتـجح"، أو "اجتفد فتـجح"إسؾقب فقـتصب الؿضارع، فـؼقل: 
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َتذ بلصـَاِف وُزْر َفَتؾْ "دخؾـا يف هذا إسؾقب، هذا يف إمر، ومثال الحريري: 

 تجده لذيًذا. "َفَتْؾَتذَّ "ُزْر مـ الزيارة،  "الِؼَرى

الـفل، الـفل كلن تؼقل مثاًل: ٓ هتؿؾ، صقب ما كتقجة طدم اإلهؿال؟  الثاين:

ٓ هتؿؾ "، أو "ٓ هتؿؾ فتـجح"الـجاح، هات فعاًل مضارًطا مسبقًقا بػاٍء أو واٍو، 

ٓ تـفك طـ خؾٍؼ "، هذه واو معقة، "ٓ ترتك الصالة وترجق رحؿة اهلل"، "وتـجح

وٓ ُتؿاِر جاهاًل "، يعـل ٓ تـفك طـ خؾٍؼ مع إتقاكؽ، ومثال الحريري: "وتليت مثؾف

، ٓ ُتؿاِر جاهاًل: ٕن الـتقجة مـ مؿاراتف التعب، لؽـ أتك بالتعب فعاًل "فَتتَعَبا

 ."وٓ ُتؿاِر جاهاًل فَتتَعَبا"مضارًطا مسبقًقا بالػاء، فؼال: 

يعـل ٓ َتْحُضر لؾؿـادمة  "ٓ ُتحاِضرْ "، "وٓ ُتحاِضْر وُتِسكَء الَؿحَضَرا"ال: ق

، يعـل مع إساءتؽ إدب يف الحضقر، ٓ ُتحاِضْر "وُتِسلَء الَؿحَضر"والؿسامرة، 

 وُتِسكَء الَؿحَضَرا، ٓ تحضر مع إساءتؽ لألدب.

 "فلشرح لف؟ هؾ مـ صالٍب "آستػفام، كلن تؼقل مثاًل:  الثال  مـ الطؾج:

ٕن يعـل وجقد الطالب يرتتب طؾقف، ويـتج مـف أكـل سلشرح، لؽــل أتقت بالشرح 

فعاًل مضارًطا مسبقًقا بالػاء أو القاو، هؾ مـ صالٍب فلشرح لف؟ هؾ مـ صالٍب 

 «.هؾ مـ تائٍج فلتقب طؾقف»وأشرح لف؟ يف الحديث: 

ؽـ مثاًل زيارة، صقب ما كتقجة ذلؽ؟ معرفتؽ ٕيـ تس "أيـ تسؽـ؟" تؼقن:

أيـ تسؽـ "أو  "أيـ تسؽـ فلزورك؟"هات فعاًل مضارًطا مسبقًقا بالػاء أو القاو، 

، ما قال: [52]إطرا :  (هؾ لـا مـ شػعاء فقشػعقا لـا)قال تعالك:  "وأزورك؟

 ."وهْؾ صديٌؼ ُمخؾٌِص فُلْقِصَدهْ "فقشػعقكا، ومثال الحريري ققلف: 

طاء يعـل هق الػعؾ إذا كان مـ إسػؾ إلك الدطاء، الد الرابع مـ الطؾج:

مثاًل، أو مـ القلد لؾقالد،  - -إطؾك، يسؿقكف دطاًء، كالخطاب مـ العبد هلل

چ ڇ )، كؼقلؽ: ءٌ أو مـ الؿرؤوس لؾرئقس، وكحق ذلؽ يسؿك يف الؾغة دطا

، صقب ماذا يـتج طـ ذلؽ؟ يـتج طـف الػالح، هات الػالح [151]إطرا :  (ڇ

 رًطا مسبقًقا بػاٍء أو واٍو، ربِّ اغػر لل فلفؾح، أو وأفؾح.فعاًل مضا
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، ماذا ستػعؾ؟ ماذا يرتتب طؾك ذلؽ؟ مثاًل  الخامس:
ٌّ

التؿـل، لقتـل غـل

ق، أو غقر ذلؽ مؿا تريد أن تػعؾف، لؽـ هاهتا فعاًل مضارًطا مسبقًقا بػاٍء أو  التصدُّ

 وأتصدق
ٌّ

 فلتصدق، لقتـل غـل
ٌّ

ۅ ۅ ۉ ۉ )، واٍو، تؼقل: لقتـل غـل

، "ولقَت لل َكـَز الِغـَك َفلرفَِدهْ "، ومثال الحريري: [72]الـسا :  (ې ې

 يعـل أططقف. "ُأرفَِدهْ 

لعؾ محؿًدا يزوركا "، تؼقل: "لعؾ"الرتجل، يؽقن بـ السادس مـ الطؾج:

 ."وأكرمف"، أو "فلكرمف

، وهق صؾب الشلء برفؼ، كحق: "أٓ"العرض، ويؽقن بـ السابع مـ الطؾج:

 ، ومثال الحريري: "أٓ تزوركا فلكرمؽ، أٓ تزوركا وأكرمؽ"

 وُقووْؾ لووُف يف الَعووْرِف يووا هووذا أٓ

 

 َتـوووووِزُن طـووووودي فُتِصوووووقَج َموووووْلَك  

، وهق صؾب الشلء لؽـ بحث، كحق: "هالَّ "التحضقض، ويؽقن بـوالثامـ:  

 ."هالَّ تزوركا فلكرمؽ، أو وأكرمؽ"

 ؾ الؿضارع: ثؿ قال الحريري بعد أن ذكر كقاصب الػع

 ففوووووووذِه َكَقاِصوووووووُج إفعوووووووانِ 

 

 َمثَّؾُتَفووووووا َفاحووووووُذ طؾووووووك تِؿَثووووووالِل 

طؾك كصب الػعؾ الؿضارع الؿعتؾ أخر،  - -ثؿ تؽؾؿ الحريري 

والؿراد بالؿضارع الؿعتؾ أخر ما كان آخر حرف مـ حروفف ألًػا أو واًوا، أو ياًء، 

 ."يخشك، ويرضك، ويدطق، ويـؿق، ويؼضل، ويفدي"كـ

ن كان آخر الؿضارع واًوا أو ياًء، فعالمة كصبف فتحٌة ضاهرٌة كإفعال فن

اها الحريري السؾقؿة، كحق: لـ أدطق غقر اهلل، لـ أرمل  الصحقحة، أو التل سؿَّ

 حجًرا، لـ أقضل بالظؾؿ، وهذا ققل الحريري: 

 والـّصوووُج يف الُؿعتوووؾل كالّسوووؾقؿِ 

 

وووووَة الّسوووووؼقؿِ    فاكِصوووووبُف َتشوووووػل ِطؾَّ

ن كصب الػعؾ الؿعتؾ بالقاو، أو بالقاء كـصب الػعؾ الصحقح، وقد يعـل أ 

كل "، "وجئُت كل ُتقلَِقـل الَؽَرامفْ "مثَّؾ الحريري لـصب الؿعتؾ بالقاء، بؼقلف: 

 ."كل ُتقلَِقـل"مختقم بالقاء، ثؿ ُكصب بالػتحة،  "ُتقلِل"الػعؾ  "ُتقلَِقـل
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تؾ آخره بإلػ، ماذا تؽقن هذا الؿعتؾ بالقاو أو القاء، صقب والؿضارع الؿع

لـ أخشك غقر اهلل، ولـ "طالمة كصبف؟ تؽقن طالمة كصبف فتحة مؼدرة، كحق: 

: ٕن إلػ كؿا كعرف مالزمة لؾسؽقن طؾك كؾ حاٍل، مع الػتحة "أرضك بالظؾؿ

 والضؿة وغقرهؿا، وهذا هق ققل الحريري: 

ـْ َخاتَِؿوووُة الػعوووِؾ ألوووْػ   وإْن َتُؽووو

 

 َفا ٓ َتخَتِؾووووْػ َفْفووووَل طؾووووك ُسووووُؽقكِ  

وووك أبوووق الّسوووعقدِ   َِ ـْ َير  تؼوووقُن لووو

 

 حّتووووووك َيووووووَرى َكَتووووووائَ  الُقطووووووقدِ  

رة يف   وقد سبؼ الؽالم بالتػصقؾ طؾك طالمات اإلطراب الظاهرة والؿؼدَّ

 ة، فال حاجة إلطادة الؽالم طؾقف أن.حَ ؾؿُ الؽالم طؾك الؿعرب والؿبـل، يف أول ال

الم طؾك كقاصب الػعؾ الؿضارع، مـ الؽ - -بعد أن اكتفك الحريري

طؼد فصاًل لؾؽالم طؾك إفعال الخؿسة، وسؿاها إمثؾة الخؿسة، فـستؿع إلك ما 

 يف هذا الػصؾ. تػضؾ. - -قال الحريري

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل وبعد.

 الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا، ولؾؿشاهديـ ولؾحاضريـ.

 : - -قال الحريري

 فصم األفؼال اخلًعح
َـّ الطَّوووَرْ    وخؿسوووٌة َتحوووِذُ  موووـُف

  

 يف َكصووووووبَِفا فللِؼووووووِف وٓ َتَخووووووْػ 

 َوْهوووووَل َلِؼقوووووَ  الَخقوووووَر َتػَعووووو نِ   

  

 وَيػعووووووو ِن فووووووواطرِِ  الَؿَبووووووواين

 وتػعؾوووووووووقَن عوووووووووّؿ َيػعؾقَكوووووووووا  

  

 وأكووووووِ  يووووووا أسووووووَؿاُ  َتػَعؾقـَووووووا

 ففووووووذِه ُتحووووووَذُ  مـَفووووووا الـ ووووووقنُ   

  

 يف َكصووووووبَِفا لَقظَفوووووووَر الّسوووووووُؽقنُ 

ـْ َتـطِؾَؼوووووا   ـِ لووووو ْيوووووَدْي  تؼوووووقُن لؾزَّ

  

ـْ َيػَترَِقوووووا  وَفرَقوووووَدا الّسوووووؿاِ  لووووو

 وَجاِهووودوا يوووا َقوووقِ  حتوووك َتغـَؿوووقا  

  

 وَقوووواتِؾقا الُؽّػوووواَر َكقَؿووووا ُيسووووِؾؿقا

ـْ َيطقووَج الَعووقُش حتووك ُتسووَعِدي    ولوو

  

ووِدي  يووا هـووُد بالَقصووِؾ الووذي َيشووػل الصَّ
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 ، كؾفا روايات ٓ تضر."يشػل"أو  "يروي"

إمثؾة الخؿسة، وتسؿك أيًضا إفعال الخؿسة، وتسؿك إبـقة الخؿسة، 

والؿراد هبا كؾ فعؾ مضارع اتصؾ بف ألػ آثـقـ، أو واو الجؿاطة، أو ياء 

، وهذا هق ققل "يذهبان، وتذهبان، ويذهبقن، وتذهبقن، وتذهبقـ"الؿخاصبة، كـ

 الحريري: 

 ْهوووووَل َلِؼقوووووَ  الَخقوووووَر َتػَعووووو نِ وَ 

  

 وَيػعووووووو ِن فووووووواطرِِ  الَؿَبووووووواين

 وتػعؾوووووووووقَن عوووووووووّؿ َيػعؾقَكوووووووووا  

  

 وأكووووووِ  يووووووا أسووووووَؿاُ  َتػَعؾقـَووووووا

 لؿاذا سؿق  خؿسة؟   

ٕن الؿضارع الؿتصؾ بللػ آثـقـ إما أن يبدأ بقاٍء أو تاٍء، كقػعالن وتػعالن، 

الن، ففذا بـاءان، يػعالن وتػعالن، وٓ يؿؽـ أن يبدأ هبؿزة، أفعالن، أو كقن كػع

مع ألػ آثـقـ، صقب والؿضارع الؿتصؾ بقاو الجؿاطة، أيًضا إما أن يبدأ بالقاء، 

أو بالتاء، كقػعؾقن وتػعؾقن، ففذان بـاءان، وٓ يؿؽـ أن يبدأ بالفؿزة، أفعؾقن، 

تػعؾقـ،  وٓ بالـقن كػعؾقن، والؿضارع الؿتصؾ بقاء الؿخاصبة، ٓبد أن يبدأ بالتاء،

هذا البـاء الخامس، وٓ يؿؽـ أن يبدأ هبؿزة، أكت أفعؾقـ، وٓ بالـقن، أكت 

 كػعؾقـ، وٓ بالقاء، أكت يػعؾقـ.

إذن، ففل خؿسة أبـقة، أو خؿسة أوزان، أو خؿس صقغ، يليت طؾقفا أفعال 

ا، فؾفذا كجد أن الؿحؼؼقـ مـ الـحقيقـ يسؿقهنا إمثؾة الخؿسة، أو  كثقرة جدًّ

ًزا: ٕكف إبـ ًعا، وتجقُّ قة، أو الصقغ، وبعضفؿ يسؿقفا إفعال الخؿسة تقسُّ

اصطالح مشفقر، وإٓ هل يف الحؼقؼة لقست خؿسة أفعال، وإكؿا هل خؿسة أبـقة، 

 ."فاطِرِف الَؿَباين"كؿا قال الحريري: 

إمثؾة الخؿسة بعد الؽ   طؾك كقاصج الػعؾ  - -لؿاذا ذكر الحريري

 الؿضار ؟

لؽل ُيبقِّـ طالمة الـصب فقفا، فؾفا طالمة كصب فرطقة، ولقست  ب:الجقا
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الػتحة، التل هل العالمة إصؾقة، فإفعال الخؿسة طالمة الـصب فقفا حذف 

الـقن، كؿا سقذكر الحريري، وقد سبؼ لـا يف الؽالم طؾك الؿعرب والؿبـل أن 

عؾقن، وطالمة الـصب درسـا أن إفعال الخؿسة طالمة الرفع فقفا ثبقت الـقن، يػ

الرجالن يذهبان، وأكتؿا "والجزم حذف الـقن، يػعؾقا، فالرفع كلن تؼقل مثاًل: 

، وهؽذا، مرفقع، وطالمة رفعف ثبقت "تذهبان، وهؿ يتساطدون، وأكِت تجتفديـ

الـقن، فنن ُسبَِؼ بـاصٍب حذفـا الـقن: ٕن طالمة الـصب فقفا حذف الـقن، كلن 

، فعؾ مضارع مـصقب، وطالمة "يذهبقا، ولـ تذهبللـ يذهبا، ولؿ "تؼقل: 

 كصبف حذف الـقن.

، "لؿ يذهبا، ولؿ يذهبقا، ولؿ تذهبل"وكذلؽ لق ُسبَِؼ بجازٍم كحذف الـقن، 

 فعؾ مضارع مجزوم، وطالمة جزمف حذف الـقن.

إذن، فإفعال الخؿسة متك ما رأيـا فقفا الـقن طرفـا أهنا مرفقطة، وإذا لؿ يؽـ 

، أو "أن، لـ، كل، إذن"فؾقست مرفقطة، إما مـصقبة إن سبؼت بـاصب، فقفا كقن، 

 مجزومة إذا سبؼت بجازم، وستليت جقازم إفعال.

، هذه [2]البؼرة:  (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)فؼقلف تعالك: 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )ثالثة أفعال مرفقطة مـ إفعال الخؿسة، وقال تعالك: 

ېئ )قست مرفقطة، يف ققلف: ا يف الؿقضعقـ لػعؾق، فت[31]البؼرة:  (ی ی

مـصقبة،  [31]البؼرة: (ىئ ىئ)مجزومة، ويف ققلف:  [31]البؼرة: (ىئ

 [125]الـسا :  (ژ ڑ)مجزوم،  [11]الحجرات:  (ک گ گ)

 (ڤ ڤ ڤ ڦڦ)، قال: جزومم [15]التحريؿ:  (ڻ ڻ ڻ)مـصقب، 

 مجزوم بحذف الـقن، وهؽذا. [7]الؼصص:
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 َصة األيثهح اخلًعح
 كصج إمثؾة الخؿسة يف ققلف: وقد ذكر الحريري 

َـّ الطَّوووَرْ    وخؿسوووٌة َتحوووِذُ  موووـُف

  

 يف َكصووووووبَِفا فللِؼووووووِف وٓ َتَخووووووْػ 

 ففووووووذِه ُتحووووووَذُ  مـَفووووووا الـ ووووووقنُ   

  

 يف َكصوووووووبَِفا لَقظَفوووووووَر الّسوووووووُؽقنُ 

 عؿ مثَّؾ الحريري لـصبفا بؼقلف:  

ـْ َتـطِؾَؼوووووا ـِ لووووو ْيوووووَدْي  تؼوووووقُن لؾزَّ

  

ـْ َيػ  َترَِقووووواوَفرَقوووووَدا الّسوووووؿاِ  لووووو

 وَجاِهووودوا يوووا َقوووقِ  حتوووك َتغـَؿوووقا  

  

 وَقوووواتِؾقا الُؽّػوووواَر َكقَؿووووا ُيسووووِؾؿقا

ـْ َيطقووَج الَعووقُش حتووك ُتسووَعِدي    ولوو

  

ووِدي  يووا هـووُد بالَقصووِؾ الووذي َيشووػل الصَّ

 فؿثَّؾ لألمثؾة الخؿسة، وهل مـصقبة بؾـ، وبؽقؿا، وبلن مضؿرة بعد حتك. 

 جصو األيثهح اخلًعح حبرف انٌُٕ
أما جز  إمثؾة الخؿسة بحذ  الـقن، فؼد ذكره الحريري لؽـ يف باب و

 الجقاز ، الذي سقلتل، فؼان يف آخره: 

 والَجووزُ  يف الَخؿَسووِة مثووُؾ الـَّْصووِج 

 

 َفوواقـَْع بنيَجووازي وُقووْؾ لوول َحسووبِل

 يعـل أن الـصب والجزم كالهؿا بحذف الـقن. 

ؽالم طؾك جقازم الػعؾ هذا ما يتعؾؼ بإمثؾة الخؿسة، لــتؼؾ إلك ال

 الؿضارع.

 جٕاشو انفؼم ادلضازع 
يف طدة أبقات، وكبدأ بؼراءة هذه إبقات، فؾقؼرأها  - -ذكرها الحريري

 إخ طبد الؽريؿ، تػضؾ.

 : -يؼقن الحريري
 وُيجووووَزُ  الػعووووُؾ بَِؾووووْؿ يف الـّْػوووول

 

 والوووووو ِ  يف إموووووورِ وٓ يف الـّفوووووول
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وو ـْ ُحووروِ  الَجووزِ  أيًضووا لؿَّ  اوِموو

 

وووووا ـْ َيوووووِزْد فقفوووووا َيُؼوووووْؾ َألؿَّ  وَمووووو

ـْ َطووَذْن    تؼووقُن لووؿ َتسووَؿْع كوو َ  َموو

 

ـْ إذا قوووواَن َفَعووووْؾ   وٓ ُتَخاِصووووْؿ َموووو

ـْ َوَردْ   وووا َيووورِْد َموووْع َمووو  وَخالوووٌد لؿَّ

 

ـْ َيووووَقدْ  ـْ َيووووَقدَّ َفؾُقَقاِصووووْؾ َموووو  وَموووو

 وإْن َت َهووووووووووووا ألووووووووووووٌػ وٓ ُ  

 

ووووو  ُ   فؾوووووقَس  قوووووُر الؽسووووورِ والسَّ

  َتـَتِفوووووورِ الِؿسووووووؽِقـَاتؼووووووقُن ٓ 

 

ـِ الَّووووووووِذيـَا  وِمثُؾووووووووُف َلووووووووْؿ َيؽوووووووو

 وإْن َتوووووَر الُؿعتوووووؾَّ فقفوووووا ِرْدَفوووووا 

 

 أو  اِخوووورِ الِػعووووَؾ َفِسووووْؿُف الَحووووْذَفا

 تؼوووووقُن ٓ َتووووولَس وٓ ُتووووومِذ َوٓ 

 

 َتُؼوووْؾ بِووو  ِطؾوووؿ وٓ َتْحوووُس الطلووو 

 وأكوووَ  يوووا زيوووُد َفووو  َتوووزَدْد َطـَوووا 

 

 يف ِمـَووووووووك وٓ َتبِووووووووْع إٓ بِـَؼوووووووودٍ 

 والَجزُ  يف الَخؿَسوِة مثوُؾ الـَّْصوِج  

 

 َفوواقـَْع بنيَجووازي وُقووْؾ لوول َحسوووبِل

 جقاز  الػعؾ الؿضار  يف الحؼقؼة كقطان:  

 الجقازم التل تجزم فعاًل مضارًطا واحًدا. الـق  إون:

 الجقازم التل تجزم فعؾقـ مضارطقـ. والـق  الثاين مـ الجقاز :

الـقع إول مـ الجقازم، وهل  - -لحريريويف هذا الباب ذكر ا

ا، "الجقازم التل تجزم فعاًل مضارًطا واحًدا، وهل أربعة أحرف، وهل:  لؿ، ولؿَّ

 ."لؿ". كلخذها واحدة واحدة، كبدأ بالحرف إول، وهق "وٓ الـاهقة، وٓم إمر

، حرف كػل هذا معـاه "لؿ أذهب"، هذا حرف كػٍل وجزٍم وقؾٍب، كحق: "لؿ"

ق كػك الذهاب، وجزٍم: هذا طؿؾف وهق جزم الػعؾ، وقؾٍب: أي يؼؾب زمان وه

، يعـل يف الؿاضل أو يف "لؿ أذهب"الػعؾ الؿضارع إلك الؿضل، فلكت ققلؽ: 

، يعـل يف الؿاضل، فؼؾب الػعؾ الؿضارع إلك "لؿ أذهب"الحال أو يف آستؼبال، 

 زمان الؿضل، فؾفذا قالقا: حرف قؾب.

، لؿ يؽـ الـحق صعًبا، قال تعالك: "ولؿ ُأغضب غقريلؿ أغضب، " تؼقن:

وُيجَزُم الػعُؾ "، وهذا هق ققل الحريري: [2]ا خ  :  (پ ڀ ڀ ڀ)

تؼقُل لؿ َتسَؿْع، أو َيسَؿْع، أو َأسَؿْع "، ومثَّؾ لفا الحريري بؼقلف: "بَِؾْؿ يف الـّْػل
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ـْ َطَذْل   ."كالَم َم

ا"والحرف الثاين هق  ا"لألمر الؿتققع حدوثف،  ، وهق حرف كػٍل "لؿَّ تليت  "لؿَّ

ا"يف الؾغة العربقة طؾك أكثر مـ وجف، ما الذي كريد مـفا؟ كريد  الـافقة، كؼقل:  "لؿَّ

ا"حرف كػل، أما  التل لقست لؾـػل، ٓ تدل طؾك الـػل، ففذا لفا كالم آخر، أما  "لؿَّ

ا" ا أذهب بعدل"، لؾـػل أيًضا، كحق: "لؿ"التل كريدها ففل التل بؿعـك  "لؿَّ ، "ؿَّ

ا يدخؾ إلك الؼاطة"تؼقل:  ڳ ڳ )، قال تعالك: "جاء القفد إلك الجامعة، ولؿَّ

 .[8] :  (ۀ ہ ہ ہ)، [11]الحجرات:  (ڳ ڱ ڱڱ

ا"إذن، فـ ا"وكػل  "لؿ"كالهؿا لؾـػل، فؿا الػرق بقـ كػل  "لؿ ولؿَّ  ؟ "لؿَّ

ل تـػل أكف ، يعـ"محؿٌد لؿ يسافر"لؾـػل العام،  "لؿ"أن  الجقاب طـ ذلؽ:

سافر، وكالمؽ ٓ يدل طؾك غقر ذلؽ، فؼط أكف لؿ يسافر، وٓ يدل كالمؽ طؾك 

ا"غقر ذلؽ، أما  ا يسافر"فؾـػل الشلء الؿتققع حدوثف قريًبا، فنذا قؾت:  "لؿَّ ، "لؿَّ

فالحرف يدل طؾك شقئقـ، طؾك الـػل، السػر لؿ يؼع، وطؾك أن السػر متققع 

لؿ "، فؼال: "هؾ وصؾت"مقؾؽ بالفاتػ، وقؾت: حدوثف قريًبا، فؾفذا لق سللت ز

ا "، تػفؿ فؼط أكف لؿ يصؾ، قريب أو بعقد ما تدري، لؽـ إذا قال لؽ: "أصؾ لؿَّ

، تػفؿ أكف لؿ يصؾ، وأن وصقلف قريب، ولق تلمؾت يف أيات لقجدت هذا "أصؾ

گ ڳ ڳ )لفؿ:  --الؿعـك، فعـدما قالت إطراب: آمـَّا، قال اهلل 

لعبد  -  -اهلليؼقل ، صقب طـدما [11لحجرات: ]ا (ڳ ڳ ڱ ڱڱ

مـ طباده: اإليؿان لؿ يدخؾ يف قؾبؽ، هذا شديد طؾك العبد: ٕكف طالؿ بخػايا 

ا، وإكؿا قال:  - -اهلل الؼؾقب، لؽـ ڳ )لؿ يؼؾ: لؿ يدخؾ، فقـػل كػًقا طامًّ

، فصارت هذه بشارة لفؿ، يعـل لؿ [11]الحجرات:  (ڳ ڳ ڱ ڱڱ

 -♥-ف قريب إذا بؼقتؿ طؾك متابعة الـبل يدخؾ، ولؽـ دخقل

 وآجتفاد يف الؿتابعة.

، هذا هتديد شديد، يؼقل: لؿ يذوققا [8] :  (ۀ ہ ہ ہ)وقال: 

 العذاب، لؽـ ذوقفؿ لفذا العذاب قريب، فقػفؿ العربل ذلؽ.
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ا يف ققلف:  ا"وذكر الحريري الجزم بؾؿَّ ـْ ُحروِف الَجزِم أيًضا لؿَّ
، ومثَّؾ لفا "ومِ

ـْ َوَردْ "ريري بؼقلف: الح ا َيِرْد َمْع َم  . "وَخالٌد لؿَّ

 هـا  سمان؟ تػضؾ.

ا"، ما معـك [32]طبس:  (ھ ھ ے ے ۓ)ققلف تعالك:    هـا؟. "َلؿَّ

لق تلمؾت فقفا، يعـل ما قبؾفا وما بعدها، ربؿا لقجدت فقفا مثؾ هذا الؿعـك، 

د وبؼل طؾك ، لؽـ لق اجتف [32]طبس: (ھ ھ ے ے ۓ)تحتاج إلك تلمؾ أكثر 

هذا آجتفاد، فنكف حريٌّ أن يؼضل ما أمره، فأية تحتاج إلك تلمؾ أكثر مـ ذلؽ، 

ا"مع أن هـاك معـك آخر يذكره بعض الـحقيقـ لـ ، وهق يؼقلقن: إذا ُأثبت "لؿَّ

، فنذا "لؿ يذهب"، تؼقل: "ذهب زيد"، قؾت مثاًل: "لؿ"الػعؾ دون تقكقد، كػقتف بـ

، فلردت أن تـػل، "لؼد ذهب زيد"، أو "قد ذهب زيد"قد، كان الػعؾ مثبًتا بتلك

ا"فتـػل بـ ا يذهب"، تؼقل: "لؿَّ ا"، فـ"لؿَّ قد يؽقن فقفا أيًضا معـك تقكقد الـػل،  "لؿَّ

 ففذه أية قد تؽقن طؾك هذا الؿعـك.

ا"و "لؿ"و هذان الحرفان قد تدخؾ طؾقفؿا هؿزة آستػفام، وهذا كثقر،  "لؿَّ

األؿ، وأل"فقؼال:  ا تذهب يا محؿد؟"، كحق: "ؿَّ  "ألؿ تذهب يا محؿد؟ ألؿَّ

ألؿ تذهب يا "وآستػفام معفؿا حقـئذ قد يبؼك طؾك آستػفام الحؼقؼل، 

يحتاج جقاب، كعؿ أو ٓ، وقد يخرج طـ آستػفام الحؼقؼل إلك معاٍن  "محؿد؟

هذا  [1]الشرح:  (ۀ ہ ہ ہ)أخرى كالتؼرير أو التقبقخ، كؼقلف تعالك: 

رير، يعـل شرحـاه، وكؼقلؽ: ألؿ أحسـ إلقؽ؟ ألؿ أهنؽ طـ هذا مراًرا؟ ما تؼ

ًٓ حؼقؼقًّا، هذا يقبِّخ، وهذا ققل الحريري:  ا"يسلل سما ـْ َيِزْد فقفا َيُؼْؾ َألؿَّ  ."وَم

لفا أوجف  "ٓ"الـاهقة، وهق حرف هنل وجزم،  "ٓ"هق الحر  الجاز  الثال : 

، "ٓ تتلخر طـ الصالة"ل تدل طؾك الـفل، كحق الت "ٓ"يف العربقة، كريد مـفا 

، "ٓ تركض إلك الؿسجد، ٓ تؼطعقا أرحامؽؿ، ٓ هتؿؾقا واجباتؽؿ"تجزم، 

،  [386]البؼرة: (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)، [386]البؼرة:  (ې ې ې)

وٓ "، ومثَّؾ لفا الحريري بؼقلف: "وٓ يف الـّفل"وهؽذا، وهذا ققل الحريري: 
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ـْ إذا قاَل   ."َفَعْؾ  ُتَخاِصْؿ َم

ٓم إمر، ٓم إمر هذا حرف أمر وجزم، كحق  الرابع مـ جقاز  الؿضار :

ڃ ڃ )لتػتح بقتؽ، ولتؽرم ضققفؽ، لتسؿع مـل قبؾ أن تحؽؿ، قال تعالك: 

، ومثَّؾ "والالِم يف إمرِ "، وهذا ققل الحريري: [7]الط  :  (ڃ ڃ چچ

ـْ َيَقدَّ َفؾُقَقاِصْؾ "الحريري لفا بؼقلف:  ـْ َيَقدْ  وَم  ."ُيَقاِصْؾ "، الشاهد يف ققلف: "َم

، ٓم "لِقـػؼ، لِتجتفد"هـا مسللة خاصة بالم إمر، ٓم إمر ما حركتفا؟ 

، تؼقل: "ثؿ"إمر مؽسقرة، لؽـ يجقز كسرها وتسؽقـفا إذا ُسبؼت بقاو أو فاٍء أو 

، "أققل اسؿع ما أققل وْلتذهب بعد ذلؽ، فْؾتسؿع ما أققل، اجؾس ثؿ ْلتسؿع ما"

 (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳)قال تعالك: 

، وهذا مثال الحريري: [7]الط  :  (ڇ ڇ ڍ ڍڌ)، [39]الح : 

 ."َفؾُقَقاِصْؾ "

 هذا الـقع إول مـ الجقازم التل تجزم فعؾقـ مضارطقـ.

الـقع الثاين مـ الجقازم التل تجزم فعؾقـ مضارطقـ أحدهؿا فعؾ الشرط، 

لف باب مستؼؾ بعد قؾقؾ، سؿاه الحريري: فصؾ  والثاين جقاب الشرط، وهذا سقليت

 إن شاء اهلل.-يف الشرط وجزاءه، فـمخر الؽالم طؾقفا: حتك كصؾ إلك هذا الباب

لؽـ الحريري يف هذا الباب جقازم الؿضارع التل تجزم فعاًل مضارًطا واحًدا، 

 ذكر يف هذا الباب ثالث مسائؾ، كريد أن كؿر طؾقفا.

سؽـ آخر الػعؾ بسبب الجازم، ثؿ جاء بعده كؾؿة  أكف إذا الؿسللة إولك:

مبدوءة بساكـ، فقجب تحريؽ آخر الػعؾ بالؽسر: لؾتخؾص مـ التؼاء الساكـقـ، 

، آخر الػعؾ الباء "لؿ يذهْب "، إذا قؾت: "لؿ يذهب، لؿ يذهب الرجؾ"كحق: 

، "الرجؾ"سؽـ، سؽـ بسبب الجازم، فنذا جاء بعد الباء حرف ساكـ، مثؾ: 

ؿزة وصؾ، هؿزة القصؾ ستسؼط يف وصؾ الؽالم ودرجف، فتؽقن الباء مبدوء هب

، فقؾتؼل ساكـان، فـؽسر آخر الػعؾ "الرجؾ"حقـئذ متبقطة بالالم الساكـة يف 

 لؾتخؾص مـ التؼاء الساكـقـ.
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ٓ تجادِن إحؿؼ، قِؿ "، تصقر: "إحؿؼ"صقج أِػ  "ٓ تجادْن "تؼقن: 

 ، وهذا ققن الحريري: "الؾقؾ

  َهووووووووووووا ألووووووووووووٌػ وٓ ُ وإْن تَ 

 

ووووو  ُ   فؾوووووقَس  قوووووُر الؽسووووورِ والسَّ

 وقد مثَّؾ الحريري لذلؽ بؼقلف:  

 تؼووووووقُن ٓ َتـَتِفوووووورِ الِؿسووووووؽِقـَا

 

ـِ الَّووووووووِذيـَا  وِمثُؾووووووووُف َلووووووووْؿ َيؽوووووووو

ِذيـَا" ماذا يعـل بؼقلف:  ـِ الَّ ؟ يرد القاردة يف بعض آيات الؼرآن الؽريؿ، "َلْؿ َيؽ

، [1]البقـة: (چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )كؼقلف تعالك: 

ة، أكف إذا التؼك ساكـان حَ ؾؿُ وهذه الؿسللة ذكرها الحريري مرتقـ مـ قبؾ يف ال

لؿ يذهب "ُيؽسر إول ٓلتؼاء الساكـقـ، لؽـ السمال هـا: كقػ ُكعرب كحق 

 ؟"الرجؾ

فعؾ مضارع مجزوم، طالمة جزمف السؽقن  "يذهب"حرف جزم، و "لؿ"

ة التخؾص مـ التؼاء الساكـقـ، إذن هذا الؿؼدر، ما الذي مـع مـ ضفقره؟ حرك

 الؿقضع أيًضا مـ مقاضع حركات اإلطراب الؿؼدرة.

التل ذكرها الحريري يف آخر هذا الباب: أن الؿضارع الؿعتؾ  الؿسللة الثاكقة

لؿ يدع زيٌد إلك الشرق، لؿ "أخر تؽقن طالمة جزمف بحذف حرف العؾة، كحق: 

، وهذا سبؼ أن شرحـاه يف الؿعرب "اهلليؼض زيٌد بالظؾؿ، لؿ يخش زيٌد غقر 

والؿبـل بالتػصقؾ، لؽـ الحريري أشار هـا إلك أمر لطقػ يػقد الطالب كثقًرا، وهق 

، ثؿ اكجزم "يؼقل، أو يبقع، أو يخاف"أن الػعؾ إذا كان قبؾ آخره حرف طؾة، كـ

الػعؾ بالسؽقن، فقجب أن كحذف حرف العؾة القاقع قبؾ إخقر: ٓلتؼاء 

، وتؼقل يف "يبقع: لؿ يبع"، وتؼقل يف "يف يؼقل: لؿ يؼؾ"ـ، فتؼقل الساكـق

 ، وهذا ققل الحريري: "يخاف: لؿ يخػ"

 وإْن َتوووووَر الُؿعتوووووؾَّ فقفوووووا ِرْدَفوووووا

 

 أو  اِخوووورِ الِػعووووَؾ َفِسووووْؿُف الَحووووْذَفا

ُف أو ءاِخِر الِػعَؾ َفِسؿْ "، ِرْدَفا يعـل قبؾ إخقر، "وإْن َتَر الُؿعتؾَّ فقفا ِرْدَفا" 

 ."الَحْذَفا
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 يعـل احذ  حر  العؾة، سقاً  كان يف إخقر أو قبؾ إخقر.

 تؼوووووقُن ٓ َتووووولَس وٓ ُتووووومِذ َوٓ

 

 َتُؼوووْؾ بِووو  ِطؾوووؿ وٓ َتْحوووُس الطلووو 

 "تمذي"، وإصؾ "ٓ ُتمذِ "بللػ، و "تلسك"، وإصؾ "ٓ َتلَس "تؼقُل  

 "قتحس"، إصؾ "َتْحُس ٓ "و "تؼقل باِل ِطؾؿ"، وإصؾ "ٓ َتُؼْؾ "بالقاء، و

 بالقاو، والطِّال: الخؿر.

 "وٓ َتبِعْ "، فُحذف إلػ، "تزداد"إصؾ:  "وأكَت يا زيُد َفال َتزَدْد َطـَا"

ـِ يف مِـك، إذا "تبقع، إٓ بِـَؼٍد يف مِـَك"إصؾ:  ، وهذا مثؾ، يؼقل: كبائٍع بالدي

بالديـ يف مِـك، ابحث طـ  اإلكسان يعـل غامر بلمر، ولقس لف طاقبة، قالقا: كبائعٍ 

يـ.  هذا الحاج كل يقفِّقؽ الدَّ

التل ذكرها الحريري يف آخر الؽالم طؾك الجقازم: أن إفعال  الؿسللة الثالثة

 الخؿسة طالمة جزمفا حذف الـقن، وهذا سبؼ قريًبا، وهذا ققلف: 

 والَجووزُ  يف الَخؿَسووِة مثووُؾ الـَّْصووِج 

 

 بِلَفوواقـَْع بنيَجووازي وُقووْؾ لوول َحسوو

أكف إذا اكجزم الؿضارع الؿضعَّػ أخر،  هـا مؾحقضة كختؿ بفا الدرس، وهل: 

وا،  إذا كان الؿضارع مضعَّػ أخر، يعـل الحرف إخقر فقف إدغام، مثؾ: يعدُّ

وا، وما إلك ذلؽ، فؽقػ تجزم الػعؾ حقـئذ؟ وا، يفدُّ  يػرُّ

ـ آخر الػعؾ، ويجقز لؽ بؼاء ال تضعقػ واإلدغام يجقز لؽ فقف الػؽ، فتسؽِّ

لؿ يػرَّ "بالػؽ، أو  "لؿ يػرر زيد"، طـد الجزم تؼقل: "يػر"مع فتح أخر، كحق: 

لؿ تؿدَّ "بالػؽ، أو  "لؿ تؿدد طقـقؽ"، تؼقل: دُّ باإلدغام والػتح، صقب يؿ "زيدٌ 

ڳ ڳ ڱ ڱ )بالتضعقػ والػتح، كالهؿا جائز، قال تعالك:  "طقـقؽ

 (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )، فػؽ، وقال تعالك:  [317]البؼرة:

 ، فضعَّػ وأدغؿ وفتح.[51]الؿائدة:  (ہ ہ ہ ہ
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إذن، ففذان إمران جائزان يف الؿضارع الؿضعَّػ أخر، وكذا يف إمر مـف: 

أو  "لؿ يػرر زيد"ٕكـا طرفـا مـ قبؾ أن إمر ملخقذ مـ الؿضارع، فؿا إمر مـ 

، فقجقز لؽ هذا، ويجقز لؽ "ُفرَّ يا زيد"، أو "افرر يا زيد"مر إ "يػرَّ زيٌد؟"لؿ 

 هذا.

هبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ الؽالم طؾك جزم الػعؾ الؿضارع، لـتؽؾؿ يف الدرس 

ة، وفقفا الؽالم حَ ؾؿُ الدرس إخقر، طؾك بؼقة ال -إن شاء اهلل تعالك-الؼادم وهق

ػعؾ الؿضارع، ثؿ آخر باب يف طؾك أسؾقب الشرط، وهق الـقع الثاين مـ جقازم ال

 ة.حَ ؾؿُ ة، وهق باب البـاء، ثؿ كؼرأ بؿشقئة اهلل خاتؿة الحَ ؾؿُ ال

طؾك أن وفَّؼـا لالقرتاب مـ هناية الشرح،  - -وكحؿد اهلل

يف الدرس الؼادم، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا  -إن شاء اهلل-وكؾؼاكؿ

 محؿٍد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ. 
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ُ
زض

َّ
  انعاتغ ٔانثالثٌٕاند

﷽  
 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿٍد، وطؾك آلف 

وأصحابف الطقبقـ الطاهريـ، وطؾك مـ اتبع صريؼتفؿ، واستـ بسـتفؿ إلك يقم 

  .الديـ

 أما بعد.

خقر مـ فالسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقَّاكؿ اهلل يف هذا الدرس إ

وهق الدرس السابع  - -ة اإلطراب لؾحريري البصريحَ ؾمُ دروس شرح 

 والثالثقن.

وكحـ يف لقؾة آثـقـ، السابع مـ شفر ربقع أخر، مـ سـة تسع وثالثقـ 

وأربعؿائة وألػ، يف إكاديؿقة اإلسالمقة الؿػتقحة، وهذا الدرس كعؼده يف مديـة 

 الرياض.

ؾؿـا طؾك إفعال الخؿسة، أو إمثؾة الخؿسة، يف الدرس الؿاضل، كـا قد تؽ

ة، وهؿا بابان حَ ؾؿُ وجقازم الؿضارع، يف هذه الؾقؾة بنذن اهلل سـشرح ما بؼل مـ ال

 ة، فإول: أسؾقب الشرط، حَ ؾؿُ وخاتؿة ال

 والثاين: باب البـاء، 

 يف أسؾقب الشرط، الذي سؿاه  - -فـبدأ بؼراءة ما قالف الحريري
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 ٔاجلصاء فصم يف انشسط
 فـستؿع إلك إبقات، تػضؾ يا أخل.

 :  -قال الحريري

 هوووووذا وإْن يف الّشووووورِا والَجوووووَزا ِ 

  

ـِ بِوووووو  امتِووووووَرا ِ   َتجووووووِزُ  فعؾووووووق

ـْ وَمفَؿووووووووا    وتِؾقَهوووووووا أيك وَموووووووو

  

 وحقُثَؿووووووا أيًضووووووا وَمووووووا وإذَمووووووا

ووووووك وَمَتووووووك   َـّ وَأكَّ ـَ مووووووـُف  وأيوووووو

  

 فووواحَػْظ جؿقوووَع إَدَواِت يوووا فَتوووك

وووووواوَزا    َد قووووووقٌ  مووووووا فؼووووووالقا إمَّ

  

وووووووا  وأيـَؿوووووووا كَؿوووووووا َتَؾوووووووْقا أيَّامَّ

 تؼوووقُن إْن تخوووُرْج ُتَصووواِدْ  ُرشوووَدا  

  

 وأيـَؿوووووا َتوووووذَهْج ُتووووو ِ  َسوووووعَدا

ـْ َيوووووووووُزْر أُزْرُه باّتػووووووووواِ      وَمووووووووو

  

 وهؽوووووووذا َتصوووووووـَُع يف الَبوووووووَقاقل

 ففوووووووووذِه َجوووووووووَقاِزُ  إفَعوووووووووانِ   

  

 َجَؾقُتَفووووووووا َمـُظقَمووووووووَة الملِوووووووول

 َػْظ ُوِققووَ  السووفَق مووا أمَؾقووُ  َفوواح  

  

 وِقووْس طؾووك الَؿووذكقِر مووا ألَغقووُ  

 الؿضار  كقطان:   ذكركا يف الدرس الؿاِل أن جقاز  

الجقازم التل تجزم فعاًل مضارًطا واحًدا، وهل أربعة أحرف،  فالـق  إون:

 ، وسبؼ شرحفا، "لؿ، ولؿا، وٓ الـاهقة، وٓم إمر"وهل: 

هل الجقازم التل تجزم فعؾقـ مضارطقـ، وهل  الجقاز :والـق  الثاين مـ 

 أدوات الشرط الجازمة، وذكر الحريري هـا أهنا طشر أدوات، فؼال: 

 هوووووذا وإْن يف الّشووووورِا والَجوووووَزا ِ 

  

ـِ بِوووووو  امتِووووووَرا ِ   َتجووووووِزُ  فعؾووووووق

ـْ وَمفَؿووووووووا    وتِؾقَهووووووووا أيك وَموووووووو

  

 وحقُثَؿووووووا أيًضووووووا وَمووووووا وإذَمووووووا

وووووو   َـّ وَأكَّ ـَ مووووووـُف  ك وَمَتووووووكوأيوووووو

  

 فووواحَػْظ جؿقوووَع إَدَواِت يوووا فَتوووك

إن، وإذما، ومـ، وما، "فلدوات الشرط الجازمة التل ذكرها الحريري هل:   

، وأيـ، ومتك، وأن، وحقثؿا  ."ومفؿا، وأيٌّ
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أن هذه إدوات قد تدخؾ طؾقفا ما الزائدة، فال  - -ثؿ ذكر الحريري

 تبطؾ طؿؾفا، فؼال: 

وووووواوَزاَد قووووووقٌ  مووووووا فؼووووووالق  ا إمَّ

  

وووووووا  وأيـَؿوووووووا كَؿوووووووا َتَؾوووووووْقا أيَّامَّ

، ومع ذلؽ يبؼك طؿؾفا وٓ "ما"فلدوات الشرا الجازمة قد تدخؾ طؾقفا   

بعد أدوات الشرا طؾك ع عة  "ما"يبطؾ، وكدقؼ يف الؿعؾقمة فـؼقن: إن زيادة 

 أقسا :

، وهل "ما"معفا واجبة، يجب أن تزيد معفا  "ما"ما زيادة  الؼسؿ إون:

، كؿا "ما"، ففاتان ٓ يؽقكان أدايت شرط جازمتقـ إٓ بزيادة "إذما وحقثؿا"ان: أدات

، فنهنؿا ٓ يجزمان "حقث"، وقؾت: "إذ"، فؼؾت: "ما"سقليت، أما لق ُحذفت 

ڱ ڱ )الؿضارع، بؾ الؿضارع بعدهؿا حقـئذ يؽقن مرفقًطا، كؼقلف: 

 ."اجؾس حقث يجؾس زيدٌ "، كؼقلؽ: [19]إكػان:  (ڱ

 ـقع إول، ما تجب زيادة ما معف.ففذا ال

معف جائزة، يعـل أكف يجزم الػعؾ الؿضارع سقاٌء  "ما"ما زيادة  الـق  الثاين:

، يجقز أن تزيد، وأن ٓ تزد، وهل أربع أدوات، "ما"بعده، أم لؿ تزد  "ما"زدت 

، وأيـ، ومتك"وهل:  إما تجتفد "، أو "إن تجتفد تـجح"، تؼقل: "إن، وأيٌّ

، وتؼقل: "أيُّؿا صالٍب يجتفد يـجح"، أو "أيُّ صالٍب يجتفد يـجح": ، تؼقل"تـجح

، أو "متك تسافر تستػد"، وتؼقل: "أيـؿا تسؽـ أسؽـ"، أو "أيـ تسؽـ أسؽـ"

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ). قال تعالك: "متك ما تسافر تستػد"

، "إكؿا"، فؼال: "إن"يف  "ما"، لؽـ زاد "إن تخػ"، أي: [58]إكػان:  (ۀہ

، أي: أيًّا تدطق، فؾؾف [115]ا سرا :  (ک گ گ گ گ ڳڳ)تعالك: وقال 

كَؿا َتَؾْقا "إسؿاء الحسـك، وهذه أية هل التل أشار إلقفا الحريري يف ققلف: 

ا  . [115]ا سرا : (ک گ گ گ گ ڳڳ)، أي: "أيَّامَّ

بع معف، وهذه أر "ما"معف، ٓ يجقز أن ُتزاد  "ما"هق ما ٓ ُتزاد  الؼسؿ الثال :

مفؿا "، تؼقل: "ما"، هذه ٓ تزاد معفا "مـ، وما، ومفؿا، وأكَّك"أدوات، وهل: 
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 ، وهؽذا."تػعؾ ُتْجَز بف

 وأن سـتؽؾؿ طؾك أدوات الشرط الجازمة هذه أداًة أداًة.

، لؿاذا جعؾـاهؿا مًعا؟ ٕهنؿا "إذما"إن، و"هؿا  إداة إولك، وإداة الثاكقة:

دوات، ففل أسؿاء، وقد ذكركا ذلؽ يف الؽالم طؾك حرفا شرٍط، بخالف بؼقة إ

حرفا شرط، فؾفذا يف اإلطراب كعرهبؿا إطراب  "إن وإذما"الؿعرب والؿبـل، فـ

 الحروف، كؼقل: حرف شرط مبـل طؾك السؽقن، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.

، مثال [26]محؿد:  (ے ے ۓ ۓ)، "إن تجتفد تـجح"تؼقل: 

 ."َصاِدْف ُرشَداتؼقُل إْن تخُرْج تُ "الحريري: 

 ."إذما تجتفد تـجح"، أو "إن تجتفد تـجح"، تؼقل: "إن"بؿعـك  "إذما"و

مـ "، وهل لؾعاقؾ، كحق: "َمـ" إداة الثالثة مـ أدوات الشرا الجازمة:

، ومثال الحريري: [132]الـسا :  (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)، "يجتفد يـجح

ـْ َيُزْر أُزْرُه باّتػاِق "  ."وَم

ما "، وهؿا لغقر العاقؾ، كحق: "ما، ومفؿا" داة الخامسة:إداة الرابعة وإ

 (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ)، قال تعالك: "تعؿؾ ُيؽتب، ومفؿا تعؿؾ ُيؽتب

 ."وأكؽ مفؿا تلمري الؼؾب يػعؾِ "، وقال الشاطر: [197]البؼرة: 

، وقال "متك تسافر أسافر معؽ"، وهل لؾزمان، كحق: "متك"إداة السادسة: 

 ."عؿامة تعرفقينمتك أضع ال"الشاطر: 

، "أيـ، وأكَّك، وحقثؿا"هل  إداة السابعة، وإداة الثامـة، وإداة التاسعة:

، قال "أيـ تسؽـ أسؽـ بجقارك، حقثؿا ُتِؼؿ أزورك"وهل جؿقًعا لؾؿؽان، كحق: 

وأيـَؿا "، ومثال الحريري: [78]الـسا :  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ)تعالك: 

 ."َتذَهْب ُتالِق َسعَدا

، وطرفـا يف الؿعرب "أيٌّ " ة، وهل إخقرة طـد الحريري:وإداة العاشر

 والؿبـل أهنا إداة القحقدة الؿعربة مـ أدوات الشرط، وباقل إدوات مبـقة.

، هذه تؽقن بحسب ما تضاف إلقف: ٕهنا إداة القحقدة التل ُتضاف، إن "أيٌّ "
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وإن أضقػت  أضقػت إلك طاقؾ فؾعاقؾ، وإن أضقػت لغقر العاقؾ فؾغقر العاقؾ،

ؾؾؿؽان، وهؽذا، ففل بحسب ما ُتضاف فؾؾزمان، وإن أضقػت لؾؿؽان فلؾزمان 

، "أيُّ صالٍب يجتفد يـجح، أيَّ كتاٍب تؼرأ أقرأ، أيَّ يقٍم تصؿ أصؿ"إلقف، كحق: 

 وهؽذا.

 إذن، فلدوات الشرا الجازمة تجز  فعؾقـ: 

ك فعؾ الشرا.  الػعؾ إون ُيسؿَّ

ك جق  اب الشرا.والػعؾ الثاين ُيسؿَّ

ك أداة الشرط، إذن، أسؾقب الشرط يتؽقن  والذي يجزم هذيـ الػعؾقـ ُيسؿَّ

 مـ ثالثة أركان، أداة الشرط، وفعؾ الشرط، وجقاب الشرط.

أما أدوات الشرط فعرفـاها قبؾ قؾقؾ، هذه أدوات الشرط الجازمة، وأما فعؾ 

، وأما جقاب الشرط، الشرط فعؾك اسؿف، ٓ يؽقن إٓ فعاًل، إما مضارًطا أو ماضًقا

ففق أوسع، فؼد يؽقن فعاًل، وقد يؽقن جؿؾة، قد يؽقن فعاًل وفعؾ الشرط طرفـا 

، الػعالن مضارطان، تؼقل: "َمـ يؼؿ أقؿ معف"أكف ٓبد أن يؽقن فعاًل، فتؼقل مثاًل: 

َمـ قام "، الػعالن ماضقان، ويجقز التخالػ، كلن تؼقل مثاًل: "َمـ قام قؿت معف"

يجقز يف جقاب الشرط أن ٓ يؽقن فعاًل، مضارًطا أو ماضًقا، بؾ يؽقن ، و"أقؿ معف

جؿؾة اسؿقة مؽقكة  "هق سعقدٌ "، فجؿؾة "َمـ يؼؿ ففق سعقدٌ "جؿؾة، كلن تؼقل: 

 مـ مبتدأٍ وخربٍ وقد وقعت جقاًبا لؾشرط.

 كعقد فـسلل: ما الذي يؼع فعاًل لؾشرط؟ 

ي إفعال؟ الػعؾ الؿضارع الذي يؼع فعاًل لؾشرط هق: الػعؾ فؼط. صقب مـ أ

ف، غقر الؿسبقق بؼد.   الُؿثبت، والؿاضل الُؿثبت الؿتصرِّ

فعؾ الشرط إما أن يؽقن مضارًطا ُمثبًتا غقر مـػل، أو يؽقن ماضًقا، ماضًقا ُمثبًتا 

ًفا غقر جامد، ماضًقا غقر مسبقٍق بؼد.  غقر مـػل، ماضًقا متصرِّ

ء فؼط، صقب ما الذي يؼع جقاًبا طرفـا الذي يؼع فعاًل لؾشرط، هذه إشقا

 لؾشرط؟ 
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جقاب الشرط أوسع مـ ذلؽ، فؽؾ ما يؼع فعاًل لؾشرط، يجقز أن يؼع جقاًبا 

لؾشرط، فنن وقعت هذه إشقاء التل تؼع فعاًل لؾشرط، لق وقعت جقاًبا لؾشرط، 

فنهنا تؼع جقاًبا لؾشرط مباشرًة دون حاجٍة لػاٍء، أو إذا، يعـل دون حاجة لرابط، 

هذا فعؾ مضارع ُمثبت يجقز أن يؼع  "يـجح"، "مـ يجتفد يـجح"ن تؼقل مثاًل: كل

مـ "ت جقاًبا لؾشرط، ٓ يحتاج إلك رابط، أو مثاًل: عفعاًل لؾشرط، إذن إذا وق

ف، غقر مسبقق بـ "كجح"، "اجتفد كجح ، "قد"فعؾ ماٍض، هذا مثبت ومتصرِّ

 يحتاج إلك الػاء، ٓ يحتاج يجقز أن يؼع فعاًل لؾشرط، فنن وقع جقاًبا لؾشرط فال

 إلك رابط.

صقب لق وقع جقاًبا لؾشرط شلٌء مـ إشقاء التل ٓ يجقز أن تؼع فعاًل 

لؾشرط، يعـل فعؾ أمر ما يؼع، فعؾ مـػل، فعؾ جامد، فعؾ مسبقق بؼد، أو جؿؾة 

مبتدأ وخرب، فؿا حؽؿفا حقـئذ إذا وقعت جقاًبا لؾشرط؟ ٓبد لفا مـ رابط. لؿاذا؟ 

يف الحؼقؼة غريبة طـ هذا إسؾقب، فاحتاجت إلك هذا الرابط، الرابط هق  ٕهنا

َمـ يجتفد فال "، أمر، "َمـ يجتفد فلكرمف"الػاء غالًبا، أو إذا الػجائقة، تؼقل مثاًل: 

، مـػل، "َمـ يجتفد فؾـ يرسب"، جامد، "َمـ يجتفد فؾقس يرسب"، هنل، "هتـف

 هؽذا.، جؿؾة اسؿقة، و"َمـ يجتفد ففق كاجٌح "

جقاب الشرا بالػا  بؼاطدة واحدة، إذا  نإذن، كستطقع أن كحصر مقاِع اقترا

وقع جقاًبا لؾشرا شلٌ  مـ إشقا  التل ٓ يجقز أن تؼع فعً  لؾشرا، إن أردت أن 

تحصرها ففل محصقرة، ومـ أسفؾ صر  حصرها: أن تحػظ هذا البق ، وهق 

 ققن الـاضؿ:

 اسووووووووؿقة صؾبقووووووووة وبجاموووووووودٍ 

 

 وبؾوووووـ وبوووووالتَّـػقسِ  وبؿوووووا وقووووود 

اسؿقة  -وطرفـا الؿراد بالطؾب-إذا كان جقاب الشرط جؿؾة اسؿقة، أو صؾبقة 

، أو مسبقق بحرف "لقس، أو كعؿ، أو بئس"صؾبقة، وبجامٍد، فعؾ جامد، مثؾ: 

السقـ "، أو مسبققة بحرف تـػقس وهؿا "لـ"، أو مسبققة بـ"قد"، أو "ما"الـػل 

 ، وهؽذا."سقف يـجح، َمـ يجتفد فؿا يرسبَمـ يجتفد فسقـجح، ف"، "وسقف



 e 

g h 
f  674 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

ا، وٓ الـاهقة، وٓم "مؿا سبؼ اتضح أن الجقازم طؿقًما خؿسة:  لؿ، ولؿَّ

، وهذه تجزم مضارًطا واحًدا، والخامس: أدوات الشرط الجازمة، وهل "إمر

  تجزم فعؾقـ مضارطقـ.

يـجزم  أن الػعؾ الؿضارع بؼل هـا تـبقف مفؿ يف جز  الػعؾ الؿضار ، وهق:

أيًضا يف مقاضٍع سادٍس، وهق: إذا وقع الؿضارع جقاًبا لطؾٍب، غقر مؼرتٍن بػاء 

السببقة أو واو الؿعقة، ذكرتؿ هذا إسؾقب طـدما تؽؾؿـا طؾقف يف كقاصب الػعؾ 

اجتفد "، أو واو الؿعقة: "اجتفد فتـجح"الؿضارع؟ إذا ُسبؼ بػاء السببقة: 

لـتقجة، فعؾ مضارع، لؽـ غقر مؼرتن وٓ ، صقب لق أتقـا بالجقاب، با"وتـجح

، صار الػعؾ الؿضارع "اجتفد تـجح"مسبقق بػاء أو واو، يعـل قؾـا مباشرة: 

 جقاًبا لؾطؾب مباشرة، فنكف يـجزم، إذا سؼطت الػاء والقاو يـجزم الؿضارع.

، فالػعؾ الؿضارع هـا "ٓ تتلخر تستػد"تؼقل: أقبِؾ ُأكرمؽ، تؼقل مثاًل: 

م ٕكف وقع يف جقاب الطؾب، الؿضارع يـجزم يف جقاب الطؾب هذا اكجزم، اكجز

ٓ إشؽال فقف، يـجزم إذا وقع جقاًبا لؾطؾب، لؽـ السمال: ما جازمف؟ ما الذي 

، أم أدوات "إن"جزمف؟ الجؿفقر طؾك أن جازمف أداة شرط محذوفة وهل: 

اُب ، يعـل اجتفد إن تجتفد تـجح، ففق جق"اجتفد تـجح"الشرط، والتؼدير: 

 محذوفة مع فعؾفا، أقبِؾ ُأكرمؽ، إن ُتؼبؾ ُأكرمؽ. "إن"شرٍط لــ

وقال بعض الـحقيقـ: بؾ هق مـجزم بالطؾب كػسف، يعـل اجتفد تـجح، الػعؾ 

 فعؾ إمر اجتفد هق الذي جزم الؿضارع، وهذا الؼقل فقف ضعػ.

ففذا ما يتعؾؼ بلسؾقب الشرط، وبف كـتفل مـ الؽالم طؾك جقازم الػعؾ 

ضارع، وكؽقن قد تؽؾؿـا طؾك إطراب الػعؾ الؿضارع رفًعا، ثؿ كصًبا، ثؿ جزًما، الؿ

ة حَ ؾمُ فاكتفقـا بذلؽ مـ إطراب الػعؾ الؿضارع، لــتؼؾ إلك آخر باب مـ أبقاب 

 باب البـاءاإلطراب، وهق 
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 تاب انثُاء
يف هذا  - -إذن كـتؼؾ إلك هذا الباب، وكستؿع إلك ما قالف الحريري

 سقؼرأه مـؽؿ؟ تػضؾ يا صفقب.الباب، مـ 

 :  -قان الحريري

ووووووْؿ أنَّ يف بعووووووِض الَؽِؾووووووؿْ   عووووووؿَّ َتَعؾَّ

  

 موووا ُهوووَق مبـووولك طؾوووك َوِوووٍع ُرِسوووؿْ 

ـْ إذ َبـَْقَهووووووا وأَجووووووْؾ    ـقا َموووووو  فَسووووووؽَّ

  

ـْ وكعوووْؿ وَكوووْؿ وَهوووْؾ   وُموووْذ ولؽووو

ـْ    ووووؿَّ يف الَغاَيووووِة ِمووووـ َقبووووُؾ وِموووو ُِ  و

  

وووا بعوووُد فوووافَفْؿ َواَسووو ـْ َبعوووُد وأمَّ  تبِ

ـُ     وحقووووووُ  ُعووووووؿَّ ُمـووووووُذ ُعووووووؿَّ كحوووووو

  

ـُ   وَقووووط  َفاحَػْظَفووووا َطووووَداَ  الؾَّحوووو

ووووووووواَن ويف   ـَ وأيَّ  والػوووووووووتُح يف أيووووووووو

  

 كقوووووَػ وَشوووووتَّاَن وُربَّ فووووواطرِِ  

ـَ الَعووووَددْ    بووووقا ِموووو  وقوووود َبـَووووقا مووووا َركَّ

  

ـَ ُيَعووووْد   بِػووووتِح كووووَؾ مـُفؿووووا حووووق

 وَأمووووِس مبـوووولك طؾووووك الؽسوووورِ فووووننْ   

  

ـْ ُصوووّغَر صووو  اَر ُمعَرًبوووا طـوووَد الَػطِووو

ووووووووووا وهوووووووووومٓ ِ     وَجْقوووووووووورِ أْي حؼن

  

 كوووووولمِس يف الؽسوووووورِ ويف البِـَووووووا ِ 

 وققووووَؾ يف الحوووورِب َكووووَزاِن مثووووَؾ َمووووا  

  

َمك  قووووالقا َحووووَذاِ  وَقَطوووواِ  يف الوووود 

ـَ يف إفَعووووووانِ     وقوووووود ُبـِووووووْل َيػَعْؾوووووو

  

 فؿووووووووا لووووووووُف ُمغّقووووووووٌر بَحووووووووانِ 

ـَ     َوَلووووؿْ  تؼووووقُن مـووووُف الـ ووووقُ  َيْسووووَرْح

  

َحوووووواِ  بِووووووالـََّعؿْ  ـَ إٓ لِؾل  َيْسووووووَرْح

 ففوووووووووذِه أمثؾوووووووووٌة مّؿوووووووووا ُبـِووووووووول  

  

ـِ   َجائَِؾووووووووٌة َدائِووووووووَرٌة يف إلُسوووووووو

 وكووووووووؾ  َمبـوووووووولٍّ يؽووووووووقُن آِخووووووووَرهُ   

  

 طؾوووك َسوووَقاٍ  َفاسوووَتِؿْع موووا أذُكوووَرهُ 

 ة.حَ ؾؿُ يؽػل، لؿ يبؼ إٓ آخرة ال  
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الؽؾؿات مـ حق  ا طراب  سبؼ لـا يف الؽ   طؾك باب الؿعرب والؿبـل أن

، فالؿعرب ما يتغقر حركة آخره بسبج تغقر  والبـا  طؾك كقطقـ، معرٌب ومبـلك

ا طراب، والؿبـل ما يؾز  حالًة واحدًة، وٓ يتلعر با طراب، وقد أشار الحريري 

 إلك تعريػ الؿبـل بؼقلف: 

 وكووووووؾ  َمبـوووووولٍّ يؽووووووقُن آِخووووووَرهُ 

  

 َرهُ طؾوووك َسوووَقاٍ  َفاسوووَتِؿْع موووا أذُكووو

وكحـ شرحـا كؾ ذلؽ بالتػصقؾ، يف باب الؿعرب والؿبـل، ويظفر أن   

الحريري كان مـ إفضؾ لق ذكر هذا الباب طـد الؽالم طؾك الُؿعرب والؿبـل: 

لؽل يجتؿع الؽالم كؾف يف الؿعرب والؿبـل، ويربط الطالب حقـئذ بقـ هذه 

أبقاب الـحق أن أشرحف  الؿعؾقمات، ولفذا كـت حريًصا يف هذا الباب: ٕكف أهؿ

متؽاماًل، فؽؿا رأيتؿ، يعـل يف طدة مقاضع، كؼقل: هذه الؿسللة شرحـاها يف باب 

الؿعرب والؿبـل، الحريري قطَّع باب الؿعرب والؿبـل، ووزطف يف مقاضع كثقرة 

ة، كؿا فعؾ بعض الـحقيقـ، فسبب ذلؽ طدم ترابط هذا الباب الؿفؿ طـد حَ ؾؿُ يف ال

ـ شرحـا الؿعرب والؿبـل، ومعـك معرب ومبـل، وحصركا بعض الطالب، وكح

الؿعربات حصًرا، وحصركا الؿبـقات حصًرا، ثؿ بعد ذلؽ طرفـا طؾك ما ُيبـك 

الؿبـل، وطرفـا طالمات الؿعرب اإلطراب، وطرفـا إحؽام اإلطرابقة، وطؾك ما 

 تدخؾ، وشرحـا ذلؽ بالتػصقؾ، وصريؼة اإلطراب إلك آخره.

هذا الباب، تؽؾؿ طؾك أن إسؿاء والحروف يف البـاء طؾك  لؽـ الحريري يف

أربعة أكقاع، فبعضفا ُيبـك طؾك السؽقن، وبعضفا ُيبـك طؾك الضؿ، وبعضفا ُيبـك 

طؾك الػتح، وبعضفا ُيبـك طؾك الؽسر، ثؿ اكتؼؾ بعد ذلؽ إلك الؽالم طؾك بـاء 

هـا، فـسقر كحـ طؾك إفعال، فذكر بـاء الػعؾ الؿضارع، هذا الذي فعؾف الحريري 

 ترتقب الحريري.

 فالحريري يف هذا الباب، ذكر أن 
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 :املبئات مً األمساٛ ّمً احلسّف علٙ أزبع٘ أىْاع 

 اليْع األّل: املبين علٙ الطهٌْ

 "والبـاء طؾك السؽقن هق إصؾ يف البـاء، كؿا قال ابـ مالؽ يف ألػقتف: 

 َأْن ُيَسؽَّ 
ِّ

 اْلَؿْبـِل
ْ

 ."َـّ َوإَْصُؾ فِل

 ومثَّؾ الحريري لؾؿبـل طؾك السؽقن بسبعة أمثؾة، فؼال: 

ـْ إذ َبـَْقَهووووا وأَجووووْؾ  ـقا َموووو  فَسووووؽَّ

  

ـْ وكعوووْؿ وَكوووْؿ وَهوووْؾ   وُموووْذ ولؽووو

 هذه إمثؾة السبعة هل طؾك الترتقج:   

بالػتح، فقؽقن  "َمـ"، وهق حرف جر، ويحتؿؾ أن يؽقن "مِـ" الؿثان إون:

، وكؾفا مبـقة طؾك السؽقن.اسؿ استػفام، أو اسؿ ش ًٓ  رط، أو اسًؿا مقصق

 ."كعؿ"، وهق جقاب، مثؾ: "أجؾ" الؿثان الثاين:

، وهق حرف جر، وسبؼ لـا يف حروف الجر، تؼقل: "ُمذ" الؿثان الثال :

 اكتظرتف ُمْذ يقمقـ.

، وهق حرف ططػ واستدراك، وسبؼ لـا يف حروف "لؽـ" والؿثان الرابع:

 العطػ.

 ، وهق حرف جقاب."كعؿ" :والؿثان الخامس

 ، وهق اسؿ استػفام طـ العدد."كؿ" والؿثان السادس:

، وهق حرف استػفام، وكؾ هذه إمثؾة كؿا رأيتؿ مبـقة "هؾ" والؿثان السابع:

طؾك السؽقن، وطرفـا مـ قبؾ كقػ ُكعرب، فالحرف كبقِّـ كقَطُف وحرَكَة بـائِف، ثؿ 

ؾ بالؿاضل وإمر، وأما إسؿاء كؼقل: ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، وكذلؽ كػع

 والؿضارع، فالبد لـا مـ بقان حؽؿفا اإلطرابل.

 اليْع الجاىٕ مً املبئات: ٍْ املبين علٙ الضه، 

 ومثَّؾ الحريري لؾؿبـل طؾك الضؿ بستة أمثؾة، فؼال: 

ـْ  وووؿَّ يف الَغاَيوووِة ِموووـ َقبوووُؾ وِمووو ُِ  و

  

ـْ  وووا بعوووُد فوووافَفْؿ َواَسوووتبِ  َبعوووُد وأمَّ
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ـُ وحقوووووُ    ُعوووووؿَّ ُمـوووووُذ ُعوووووؿَّ كحووووو

  

ـُ   وَقووووط  َفاحَػْظَفووووا َطووووَداَ  الؾَّحوووو

 فلمثؾتف طؾك الترتقج:   

، وهؿا مـ الظروف الؿالزمة لإلضافة، "َبْعدُ "وَ  "َقْبُؾ " الؿثان إون والثاين:

ح  ح بذكره، ويجقز أن ُيحذف، فنن ُصرِّ إٓ أن الؿضاف إلقف بعدهؿا يجقز أن ُيصرَّ

جئُت مِـ قبِؾ زيٍد، "إٓ اإلطراب، طؾك أصؾ إسؿاء، تؼقل: بذكره، فؾقس فقفؿا 

هذا اسؿ  "مـ قبؾِ "، هذا ضرف زمان مـصقب، و"وجئُت قبَؾ زيٍد، جئُت قبَؾ زيدٍ 

 مجرور.

جئُت "، أو "جئُت مـ َقبؾ"وأما إذا ُحِذَف الؿضاف إلقف بعدهؿا، فؼؾت: 

ح بؾػظف، فحقـئذ يج"َقبؾ قز لؽ فقفؿا ثالثة ، وتحذف الؿضاف إلقف، ٓ تصرِّ

جئُت مِـ َقْبُؾ، "أوجف، أفصحفا البـاء طؾك الضؿ، وهق الؿذكقر هـا، تؼقل: 

، يعـل مـ [1]الرو :  (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې)، قال تعالك: "وجئُت َقْبُؾ 

 قبؾ الػتح، ومـ بعده.

 ."جئُت مـ قبٍؾ، وجئُت قباًل "أن ُتعرب فتؼقل:  والقجف الثاين:

جئُت "ال تـقيـ، كلن الؿضاف إلقف مذكقر، تؼقل: أن ُتعرب ب والقجف الثال :

 ."مـ قبِؾ يا محؿد، وجئُت قبَؾ يا محؿد

 ففذه إوجف واردة يف الؾغة، إٓ أن أفصحفا وأكثرها: البـاء طؾك الضؿ.

، وهق ضرف مؽان، مبـل طؾك "حقُث " الؿثان الثال  لؾؿبـل طؾك الضؿ:

ک ک گ ک )، قال تعالك: "اجؾس حقُث شئَت "الضؿ، كحق: 

 ، وتؽؾؿـا طؾك إطرابف مـ قبؾ.[11]الؼؾؿ:  (گ

، وهق حرف جر، وسبؼ يف حروف الجر، كؼقلؽ: "مـذُ " الؿثان الرابع:

 ."اكتظرتف مـُذ يقمقـ"

ـُ  والؿثان الخامس: ، وهق ضؿقر متؽؾؿقـ سبؼ يف الضؿائر يف الؿعارف، ":كح

ـُ مسؾؿقن.  كؼقلؽ: كح

، "ما رأيتف َقطُّ "ؿاضل، كؼقلؽ: ، ضرف زمان لؾ"َقطٌّ " والؿثان السادس:
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ضرف زمان، لؽـ مبـل طؾك الضؿ، وضرف الزمان حؽؿف الـصب، كعربف  "َقطُّ "

؟ كؼقل: ضرف زمان مـصقب أو يف محؾ كصب؟  إطراب الؿبـقات، كقػ ُكعرب َقطُّ

 ضرُف زماٍن يف محؾِّ كصٍب مبـل طؾك الضؿ.

 اليْع الجالح مً املبئات: ٍْ املبين علٙ الفتح

 ؾ لف الحريري أيًضا بستة أمثؾة، فؼال: ومثَّ 

ووووووواَن ويف ـَ وأيَّ  والػوووووووتُح يف أيووووووو

  

 كقوووووَػ وَشوووووتَّاَن وُربَّ فووووواطرِِ  

ـَ الَعوووَددْ    بوووقا ِمووو  وقووود َبـَوووقا موووا َركَّ

  

ـَ ُيَعووووْد   بِػووووتِح كووووَؾ مـُفؿووووا حووووق

 فإمثؾة طؾك ترتقبف:  

ـَ " الؿثان إون: ـَ ت"أي  سؽـ؟ ، وهق اسؿ استػفام لؾؿؽان، كؼقلؽ: أي

اَن "أيَّانَ " والؿثان الثاين: ، وهق اسؿ استػفام، ولؽـ لؾزمان، كؼقلؽ: أيَّ

، يعـل متك [31]الـحؾ:  (ک ک)تسافر؟ كؼقلؽ: متك تسافر؟ قال تعالك: 

 يبعثقن.

، وهق أيًضا اسؿ استػفام، ولؽـف لؾسمال طـ الحال، "كقَػ " الؿثان الثال :

 كؼقلؽ: كقَػ جئت.

، وهق اسؿ فعٍؾ بؿعـك الػعؾ الؿاضل افرتق، كحـ: "انَ شتَّ " والؿثان الرابع:

ـَ زيٍد وطؿٍرو"  ، يعـل افرتق ما بقـ زيٍد وطؿرٍو."شتَّاَن ما بق

، وهق حرف جر، وسبؼ يف حروف الجر، كؼقلفؿ: "ُربَّ " الؿثان الخامس:

 ُربَّ أٍخ لؽ لؿ تؾده أمؽ.

بة، هق  والؿثان السادس الذي ذكره الحريري لؾؿبـل طؾك الػتح: إطداد الؿركَّ

ؾـا ذلؽ يف الؿبـقات،  يعـل مـ أحد طشر إلك تسعة طشر، سقى اثـل طشر، وفصَّ

 كؼقلؽ: جاَء ثالَث طشَر رجاًل.
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 ّاليْع السابع مً أىْاع املبئات: ٍْ املبين علٙ الهطس

 ومثَّؾ لف الحريري أيًضا بستة أمثؾة، فؼال:  

 وَأموووِس مبـووولك طؾوووك الؽسووورِ فوووننْ 

  

ـْ  ُصوووّغرَ   صووواَر ُمعَرًبوووا طـوووَد الَػطِووو

ووووووووا وهوووووووومٓ ِ     وَجْقوووووووورِ أْي حؼن

  

 كوووووولمِس يف الؽسوووووورِ ويف البِـَووووووا ِ 

 وققوووَؾ يف الحووورِب َكوووَزاِن مثوووَؾ َموووا  

  

َمك  قووووالقا َحووووَذاِ  وَقَطوووواِ  يف الوووود 

 فلمثؾتف التل ذكرها لؾؿبـل طؾك الؽسر هل طؾك التقالل:   

ا طـد العرب تػصقؾ ذكركاه قريًبا يف ، ويف إطراهب"أمسِ "كؾؿة  الؿثان إون:

إذا كان لؾؿاضل مطؾًؼا ٓ تريد بف الققم  "أمسِ "الؽالم طؾك الؿؿـقع مـ الصرف، 

ًة َأْمًسا"الذي قبؾ يقمؽ: ففق معرب اتػاًقا، كؼقلؽ:  ، فنن كان الؿراد بف "ُكـَّا َأِطزَّ

الؽسر اتػاًقا، الققم الذي قبؾ يقمؽ صار معرفة، وإن كان ضرف زمان، فُقبـل طؾك 

، "َأْمِسؽ"، أو مضاًفا، مثؾ "ال"، وإن كان محؾك بـ"جئُت أمِس، سافرُت أمسِ "

ًرا،  ، وإن كان غقر "جئُت بإمسِ "، ففذا معرب اتػاًقا، مثؾ: "ُأَمْقس"أو مصغَّ

ًفا بـ ، وٓ "ال"ذلؽ، يعـل تريد بف الققم الذي قبؾ يقمؽ، ولؽـ لقس ضرًفا، وٓ ُمَعرَّ

ًرا، ففذا الذي فقف خالف بقـ العرب، الحجازيقن يبـقكف طؾك مضاًفا، وٓ  ُمَصغَّ

، وبـق تؿقؿ طؾك "أمِس أحسـ مـ الققم، أو مضك أمِس بؿا فقف"الؽسر، يؼقلقن: 

 تػصقؾ بقـفؿ، فلكثرهؿ ُيعربف إطراب الؿؿـقع مـ الصرف.

 "ْقرِ َج "، الؿشفقر أن كؾؿة "َجْقرِ "كؾؿة  والؿثان الثاين لؾؿبـل طؾك الؽسر:

ا"، وقد يليت اسًؿا بؿعـك "كعؿ"حرف جقاب، بؿعـك   ."حؼًّ

، وهق اسؿ إشارة مبـل طؾك الؽسر، وسبؼ يف أسؿاء "همٓءِ " والؿثان الثال :

 اإلشارة.

 ؟ "َكَزالِ "، ماذا يعـل الحريري هبذا الؿثال "َكَزالِ " والؿثان الرابع:

فعؾ إمر إذا كان طؾك  ، اسؿ"َفَعالِ "يريد بف اسؿ فعؾ إمر الذي طؾك وزن 

، يعـل: اكزل، "َكَزاِل يا محؿد"، تؼقل: "اكزل"وزن َفَعاِل. هات اسؿ فعؾ إمر مـ 
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، يعـل: احذر، "حذاِر مـ هذا إمر"، يعـل: أدرك، يؼقلقن: "َدراِك زيًدا"يؼقلقن: 

 ففذه مبـقة طؾك الؽسر.

 قـلحريري هبذيـ الؿثال، ماذا يريد ا"َحَذاِم وَقَطامِ " الؿثان الخامس والسادس:

 َحَذاِم وَقَطاِم؟ 

ك "َفَعانِ "إكثك إذا كان طؾك وزن  طؾك يريد بفؿا طؾؿ َحَذاِ  "، مثؾ امرأة ُتسؿَّ

، ففذه مبـقة طؾك الؽسر طـد الحجازيقـ، وسبؼ تػصقؾ الؽ   "أو َقَطاِ ، َسَجاِح 

يؼقلقن:  طؾقفا أيًضا يف الؿؿـق  مـ الصر ، فالحجازيقن يبـقن طؾك الؽسر،

 ."جا ت َحَذاِ ، ورأي  َحَذاِ ، ومررت ِبَحَذا ِ "

ققها  إذا قالوووووو  َحووووووَذاِ  فصوووووودل

  

 فوووونن الؼووووقن مووووا قالوووو  َحووووَذا ِ 

َمك، ماذا  "َحَذاِم وَقَطامِ "فعـدهؿ فقف تػصقؾ، ففذا ققلف:  وأما التَّؿقؿق قن:   يف الدُّ

َـّ بالعرائس الجؿق َمك؟ يعـل اإلكاث، ُيشبِّفف  ؾة.يعـل بالدُّ

فذكر الحريري يف ما سبؼ أن إسؿاء والحروف تليت مبـقة طؾك السؽقن، 

 والضؿ، والػتح، والؽسر.

وأما الػعؾ الؿاِل وفعؾ إمر مبـقان، وسبؼ ذلؽ يف الؽ   طؾك الؿعرب 

 والؿبـل، وأما الػعؾ الؿضار ، فإكثر فقف أكف ُمعرب، وإكؿا ُيبـك يف حالتقـ: 

.إذا ات الحالة إولك: َـّ  صؾت بف كقن الـسقة، فُقبـك طؾك السؽقن كقذهب

. والحالة الثاكقة: َـّ  إذا اتصؾت بف كقن التقكقد، فُقبـك طؾك الػتح، مثؾ: ٓ تذهب

  ويف هذا يؼقن الحريري:

ـَ يف إفَعوووووانِ   وقووووود ُبـِوووووْل َيػَعْؾووووو

  

 فؿووووووووا لووووووووُف ُمغّقووووووووٌر بَحووووووووانِ 

 عؿ مثَّؾ لف بؼقلف:   

ـَ َوَلوووؿْ تؼوووقُن مـوووُف الـ وووقُ  َيْسووورَ   ْح

  

َحوووووواِ  بِووووووالـََّعؿْ  ـَ إٓ لِؾل  َيْسووووووَرْح

ـَ "صبًعا مثَّؾ بــ   ـَ "مرتقـ: ٕن  "َيْسَرْح إولك يف محؾ رفع،  "َيْسَرْح

ـَ "و الثاكقة يف محؾ جزم، ومع ذلؽ الػعؾ يف الحالتقـ مالزم لؾسؽقن:  "َيْسَرْح
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ؿتصؾ بـقن ٕكف مبـل طؾك السؽقن، واضح أن الحريري هـا ذكر الؿضارع ال

 الـسقة، ولؿ يذكر الؿضارع الؿتصؾ بـقن التقكقد.

أن إمثؾة التل ذكرها لفذه الؿبـقات هق قؾقؾ مـ  - -عؿ ذكر الحريري

 كثقر، فؼان: 

 ففووووووووذِه أمثؾووووووووٌة مّؿووووووووا ُبـِوووووووول

  

ـِ   َجائَِؾووووووووٌة َدائِووووووووَرٌة يف إلُسوووووووو

، لؾحريري ة ا طرابَح ؾمُ بفذا كؽقن بحؿد اهلل تعالك قد اكتفقـا مـ أبقاب   

ة ا طراب، وسلقرأها بـػسل، فقؼقن َح ؾمُ البصري، ولؿ يبؼ إٓ أن كؼرأ خاتؿة 

 :  -فقفا

ووووْ  ُمؾَحووووُة ا طووووَراِب   وَقووووْد َتَؼضَّ

  

 ُمقَدَطووووووووًة َبووووووووَدائَع ا طوووووووورِاِب 

ـِ     َفوووواكُظْر إلقفووووا َكَظووووَر الُؿسَتحِسوووو

  

ـِ  ووووو َـّ بفوووووا وَحسل ـِ الظَّووووو  وأحِسووووو

 الَخَؾووووو  وإْن َتِجوووووْد َطقًبوووووا َفُسووووودَّ   

  

ـْ ٓ فقوووِف َطقوووٌج َوَطووو   َفَجوووؾَّ َمووو

 والحؿوووووُد هلل طؾوووووك موووووا أْوَلوووووك  

  

 َفوووـِعَؿ َموووا أْوَلوووك َوكِعوووَؿ الَؿوووقَلك

وووَؿدِ    ووو ُة بعوووَد َحؿوووِد الصَّ  ُعوووؿَّ الصَّ

  

ووودِ   طؾوووك الـَّبووولل الُؿصوووَطَػك ُمحؿَّ

 ُعوووووؿَّ طؾوووووك أصوووووَحابِِف وِطتَرتِوووووفْ   

  

 وَتوووووووووابِِعل َمَؼالِوووووووووِف وُسوووووووووـَّتِفْ 

ووووووووِؾ إخَقووووووووارِ    ِِ  َوآلِووووووووِف إَفا

  

ـَ الـََّفووووارِ   َمووووا اكَسووووَؾَم الؾقووووُؾ ِموووو

وهـاك روايات كثقرة يف إبقات إخقرة، ٓ يفؿـا أن كتعرض لذكرها: ٕكف   

 . لقس فقفا كحق

كختؿ هذا الشرح بلن كؼقل: اكتفك هذا الشرح طشاء لقؾة آثـقـ، السابع مـ 

 -ثالثقـ، وأربعؿائة وألػ، مـ هجرة الـبل محؿدشفر ربقع أخر، مـ سـة تسع و

-. 
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أن يجعؾف شرًحا مبارًكا، كافًعا، وأن يـػعـا بف جؿقًعا،  - -فـسلل اهلل

َمـ ألؼاه، ومـ استؿع إلقف مـ الؿستؿعقـ والؿستؿعات، ومـ سقستؿع إلقف يف 

 الدكقا وأخرة، وهق ولل ذلؽ والؼادر طؾقف.

 ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ)

 .[183 -185]الصافات:  (حب خب مبجب  
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 :إتؿامًا لؾػائدة ألحؼـا بالؽتاب
 

 شسح اخلامتح يٍ شسح انفاكٓٙ ػهٗ ادلهحح
 

 :"كشػ الـؼاب طـ مخدرات مؾحة ا طراب" :فيف كتاب (1)قان الػاكفل

ووووْ  ُمؾَحووووُة ا طووووَراِب   وَقووووْد َتَؼضَّ

  

 ُمقَدَطووووووًة َبووووووَدائَع ا طوووووورِاِب 

ـِ َفوووواكُظْر إلقفووووا     َكَظووووَر الُؿسَتحِسوووو

  

ـِ  ووو َـّ بفوووا وَحسل ـِ الظَّووو  وأحِسووو

يشقر إلك أن هذه الؿـظقمة الؿقسقمة بؿؾحة اإلطراب اكؼضت شقئا فشقئا مع   

جؿؾة جؿة  ما أودع فقفا مـ العؾؿ وإدب، فنهنا مع سفقلة ألػاضفا اشتؿؾت طؾك

حؽام مـ مفؿات الـحق والتصريػ، وتضؿـت أمثؾتفا مـ الحؽؿ الجامعة وإ

الـافعة التل مـ وفؼف اهلل ٓمتثالفا وففؿ معاكقفا: بؾغ الرتبة العؾقا، فقـبغل لؾـاضر 

فقفا أن يـظر إلقفا كظر مـ يستحسـ الشلء لقـتػع بف حػًظا أو قراءة وتػفًؿا، فنن مـ 

أساء ضـف بشلء: لؿ يـتػع بف وأن يحسـ ضـف هبا أن يبؾغ هبا ما يرتجقف ويلمؾف مـ 

ـَ إلك كاضؿفا بالدطاء كؿا أحسـ إلقف هبا، فنهنا مشفقرة بالربكة قؾَّ العؾؿ وأن يُ  ْحِس

 أن يشتغؾ هبا صالب إٓ واكتػع هبا وكتج.

والُؿْؾَحُة: القاحدة مـ الُؿؾِح، بضؿِّ الؿقؿ، وهق: ما يستؾؿح مـ الؽالم، 

 والبدائع: الشلء الغريب الذي لؿ يـسج طؾك مـقالف.

ا آطتـاء هبذه الؿـظقمة لؿا أودطتف، أشار بؼقلف: ولؿا كان كالمف هذا متضؿـً 

)وإن تجد طقًبا َفُسدَّ الخؾال( إلك أن الـاضر فقفا إذا ٓح لف فقفا اكتؼاد أو اطرتاض أن 

                                           
اكفك، الؿؽل، الشافعل )جؿان الوديـ( كحوقي، مشوار  هق: طبد اهلل بـ احؿد بـ طؾل الػ (1)

يف اكقا  مـ العؾق ،ولد بؿؽوة، وقود  مصور،  موـ تصواكقػف: شورح قطور الـودى ٓبوـ هشوا  

وسؿاه مجقج الـدا، حدود الـحق، الػقاكف الجـقة طؾك متؿؿة أجرومقة لؾرطقـل وكؾفوا يف 

كشووػ "(، و266: 8)"شووذرات الووذهج"هووو( ،يـظوور: 973وتووقيف بؿؽووة سووـة ) الـحووق.

 .(.1253) "الظـقن
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يسد الخؾؾ، وذلؽ حقث تحؼؼف )وأٓ يؽقن( الجقاب طـف إٓ طؾك وجف حسـ: 

ـؼص. والؽؿال لقؽقن مؿـ يدفع بالتل هل أحسـ، فنن اإلكسان محؾ العقب وال

 الؿطؾؼ ٓ يؽقن إٓ هلل تعالك.

 )فجؾَّ مـ ٓ طقب فقف وطال(.

 وأصؾ الخؾؾ: الُػَرج التل تؽقن بقـ ألقاح الباب.

ب بالصالة، فؼال:  ثؿ ختؿ هذه الؿـظقمة بؿا بدأها بف مـ الحؿد الؿعؼَّ

 َوالحْؿوووووُد هلل طؾوووووك موووووا َأْوَلووووووك

 

 َفووووـِْعَؿ َمووووا أْوَلووووك َوكِْعووووَؿ الّؿووووْقَلك 

 
وووّؿدِ  ووو ُة َبْعوووَد َحْؿوووِد الصَّ  ُعوووؿَّ الصَّ

 

وووودِ    َطَؾووووك الـبوووول الَفاِشووووؿل ُمَحؿَّ

 
َْصَفوووووووووارِ  ْٕ  َوآلِوووووووووِف َوَصوووووووووْحبِف ا

 

 اْلؼووووووائؿقـ يف ُدَجووووووك إسووووووحار 

 
 ُعووووووؿَّ َطَؾووووووك أْصووووووَحابِِف وِطْتَرتووووووفْ 

 

 وتووووووووووابعل مؼالِووووووووووف َوُسووووووووووـَّتِفْ  

 وقد مر الؽالم طؾك الحؿد، والـبل وآلف. 

ك، إذا دطا بخقر. والؿراد هبا هـا: آطتـاء بشلن الؿصؾَّك والصالة: مـ صؾَّ 

 طؾقف، وإرادة الخقر لف. وقد مرَّ أنَّ إفرادها طـ السالم مؽروه .

ه هاشؿ بـ طبد مـاف.  والفاشؿل: كسبف إلك جدِّ

وهق مـؼقٌل مـ اسؿ  -طؾقف أفضؾ الصالة والسالم –ومحؿد: طؾٌؿ طؾك كبقـا 

ؾ م َد( كؿػضَّ َؾ(، مقضقٌع لؿـ كثرت خصالف الحؿقدة.مػعقل )َحؿَّ  ـ )َفضَّ

 وصحبِف: اسؿ جؿِع لصاحب طـد سقبقيف، وجؿٌع لف طـد إخػش.

 والصحابل: مـ اجتؿع مممـًا بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ومات كذلؽ.

 وططػ الصحب طؾك أل: لتشؿؾ الصالة باققفؿ.

جك: جؿع دجقة، بالقاء، وهل ضؾؿة الؾقؾ.  والدُّ

ووووْ  ُمْؾَحووووُة اِ ْطووووَراِب َوَقووووْد   َتَؼضَّ

 

 ُمْقَدَطوووووووووووووٌة َبوووووووووووووَدائِع أَداِب  

 
ـِ   َفوووواْكُظْر إَِلْقَفووووا َكَظووووَر الُؿْسَتْحِسوووو

 

ـِ   َـّ بَِفوووووا َوأْحِسووووو ـِ الظَّووووو ووووو  َوَحسل

يشقر إلك أنَّ هذه الؿـظقمة الؿقسقمة بؿؾحة اإلطراب اكؼضت شقًئا فشقًئا مع  

جؿؾة جؿة  سفقلة  ألػاضفا اشتؿؾت طؾكما أودع فقفا مـ العؾؿ وإدب، فنهنا مع 

مـ مفؿات الـحق والتصريػ، وتضؿـت أمثؾتفا مـ الحؽؿ الجامعة وإحؽام 
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فقـبغل لؾـاضر  ،الـافعة التل  مـ وفؼف اهلل ٓمتثالفا وففؿ معاكقفا: بؾغ الرتبة العؾقا

 ، فننَّ حػظا أو قراءة وتػفؿا ،لقـتػع بف :فقفا أن يـظر إلقفا كظر مـ يستحسـ الشلء

مـ أساء ضـف بشلء لؿ يـتػع بف، وأن يحسـ ضـف هبا أن يبؾغ هبا ما يرتجقف ويلمؾف مـ 

وأن يحسـ إلك كاضؿفا بالدطاء كؿا أحسـ إلقف هبا فنهنا مشفقرة الربكة قؾَّ  ،العؾؿ

 أن يشتغؾ هبا صالب إٓ واكتػع هبا وكتج.

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 e 

g h 
f  687 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 
 

 

o 
 

 
 5 .......................................... الققتققب طؾك الدروس روابط ففرس

 9 ........................................... إستاذ الشقخ لػضقؾة مقجزة ترجؿة
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 ضارب،": كؼقلؽ "أل" بـ َمؼروًكا الػاطؾ اسؿ يؽقن أن: إولك الحالة

 386 .... ."الشارب شارب،" ،"الجالس جالس،" ،"الؿؽرم مؽرم،" ،"الضارب

 394 ................................................ الؿصدرية طؾك الـصب باب
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 396 .......... الؿطؾؼ؟ الؿػعقل باب أول يف الؿصدر طؾك الـحقيقن تؽؾؿ لؿاذا

 411 ............ الؿطؾؼ؟ الؿػعقل طؾك آكتصاب يف الؿصدر طـ يـقب الذي ما

 413 .................................... الؿطؾؼ لؾؿػعقل الـاصب العامؾ حذف

 415 .................................... الػعؾ أكقاع مـ كقع طؾك دل إذا الؿصدر

 417 .................................................. الؿطؾؼ الؿػعقلفقائد مـ 

 417 ............................................. :الػعؾ كقع بقان: إولك الػائدة

 418 ........................ .الػعؾ طدد بقان: الؿطؾؼ الؿػعقل مـ الثاكقة الػائدة

 418 ...................................... :التقكقد فائدتف ؽقنت أن: الثالثة الػائدة

 411 .............................................................لف الؿػعقل باب

 417 ........................................................ "معف الؿػعقل" ابب

 418 ......................................... الـحقية؟ "معف الؿػعقل" وضقػة ما

 419 ................................................ :كقطقـ طؾك "معف الؿػعقل"

 422 ............................. :أمثؾةٍ  بثالثة معف لؾؿػعقل مثَّؾ  الحريري

 425 ...................... الؽريؿ؟ الؼرآن يف "معف الؿػعقل" ورد هؾ: سماٌل  هـا

 427 .............................................................. والتؿققز الحال

 441 ................................................................ التؿققز فصؾ

 447 ....................................... التَّؿققز يف تدخؾ التل إسالقب بعض

 451 ................................................................. الظرف باب

مان ضرف حؽؿ ما  453 ............................ اإلطرابل؟ الؿؽان وضرف الزَّ

مان الؿراد ما  454 ................................................. وأسؿائف؟ بالزَّ

 456 ................................................................ لؾظرف أمثؾة

 463 .................................................................... آستثـاء
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 464 ...................................................... :ثؿانٍ  آستثـاء أدوات

 464 ................................................ :وهل ثالثة، آستثـاء أركان

 474 ................................... مـف؟ الؿستثـك طؾك الؿستثـك يتؼدم كقػ

 482 ......................................................... لؾجـس الـَّافقة "ٓ"

 484 ...................والتَّشبقف؟ بالحؿؾ أم بإصالة، تعؿؾ لؾجـس الـَّافقة "ٓ"

ب باب  491 ............................................................... التَّعجُّ

ب مـف ُيصاغُ  ما شروطَ   494 ................................................ التَّعجُّ

ب و  496 ........... :مذاهب ثالثة طؾك فقفا اختؾػقا والعاهات إلقان مـ التَّعجُّ

 499 ..................................................... "اإلغراء" طؾك الـَّصب

 511 .................................. :استعؿآت ثالثة لفؿا الؼقاسل والتَّحذير

 516 ............................................................ وأخقاهتا إنّ  باب

 516 ...............................................آسؿ طؾك الخرب تؼديؿ حؽؿ

 522 .......................................................... وأخقاهتا كان باب

 532 .................................................... الحجازية الـافقة ما فصؾ

ة "ما" باب  534 ......................................................... الِحَجازيَّ

 541 .................................................................. الـِّداء باب

 541 ......................................................... :ركـان الـِّداء أركان

 541 ................................................. هل؟ وما الـِّداء؟ أحرف كؿ

 549 .................................................. الؿـَاَدى طؾك الققػ كقػقة

 551 ................................................................ التَّرخقؿ باب

ؿ الؿبـل الُؿـاَدى هؾ  555 .................... بشروط؟ أم شروط دون مطؾًؼا ُيرخَّ
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 561 ................................................................ التَّصغقر باب

 561 ................................................ وأغراضف؟ التَّصغقر فقائد ما

ر كقػ  567 ........................... زائدتقـ؟ وكقن بللػ الؿختقم آسؿ ُكَصغِّ

 578 ................................................................. الـََّسب باب

 579 ................................................ :الخاصة الـََّسب ققاطد فؿـ

 587 ................................................................. التَّقابع باب

 587 ............................................................. :التَّقابع تعريػ

 587 ............................................................... :التقابع أكقاع

 589 ............................................................... التقكقد ألػاظ

 592 .............................................. إلػاظ؟ هبذه التَّقكقد فائدة ما

 592 .................................................... :تعريػف يف يؼقلقن البدل

 593 ................................................................ البدل ضابط

 594 ................................................................. البدل أكقاع

 598 ............................................................. العطػ حروف

رِف  مـ الؿؿـقعِ  باُب   614 ................................................... الصَّ

 619 ............. :أقسام ثالثة تـؼسؿ الصرف مـ الؿؿـقطة طشرة إحد إسؿاء

 631 .................................................................. العدد باب

 638 ..................................... وجقازمف الؿضارع الػعؾ كقاصب باب

 657 ...................................................... الخؿسة إفعال فصؾ

 661 ...................................................... الخؿسة إمثؾة كصب



 e 

g h 
f  694 

 علٙ ملخ٘ اإلعساب الػسح العذاب 

 661 .......................................... الـقن بحذف الخؿسة إمثؾة زمج

 661 ...................................................... الؿضارع الػعؾ جقازم

 669 .................................................... والجزاء الشرط يف فصؾ

 675 ................................................................... البـاء باب

 677 ....................... :أكقاع أربعة طؾك الحروف ومـ إسؿاء مـ الؿبـقات

 677 ........................................... السؽقن طؾك الؿبـل: إول الـقع

 677 ............................ الضؿ، طؾك الؿبـل هق: الؿبـقات مـ الثاين الـقع

 679 ............................ الػتح طؾك الؿبـل هق: الؿبـقات مـ الثالث الـقع

 681 ...................... الؽسر طؾك الؿبـل هق: الؿبـقات أكقاع مـ الرابع الـقع

 684 ................................ شرح الخاتؿة مـ شرح الػاكفل طؾك الؿؾحة

 
 

 

 


